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En moden organisation
Logos Consult blev etableret i 1997. Siden da har vi
med kontrolleret vækst styret virksomheden sikkert
frem mod top 10 listen over danske Business Central/
NAV huse.
Vi agter at fastholde en sikker position blandt de
absolut førende Dynamics 365 Business Central/
NAV forhandlere i Danmark.

Fuld fokus på Business Central/NAV
Dynamics 365 Business Central, tidligere kendt som
NAV eller Navision, er det produkt, vi mestrer til
fingerspidserne. Vi laver simpelthen ikke andet end

det. Infrastruktur, udvikling af Apps til mobile enheder osv. overlader vi trygt til vores brede pallette
af samarbejdspartnere. Det sikrer, at bestyrelsen,
ledelsen og hele den øvrige organisation har fuld
fokus på det enestående produkt, som du selv er
ekspert i eller er på vej til at gøre til din karriere.
Vejle

Her trives faglighed og professionalisme
Hvis du opfatter dig selv som en supermand
eller -kvinde inden for Business Central/NAV og
selv kan lave alt, både programmering, implementering og support, så skal du sikkert ikke arbejde
hos Logos Consult.
Vi lægger nemlig vægt på, at man mestrer sit job
fuldstændigt. Det betyder, at vores programmører
har den rette faglige baggrund, typisk softwareingeniør eller datalog.
Vores konsulenter har mange forskellige baggrunde, men fælles for dem er, at de kender og
forstår Business Central/NAV standardprogrammet
i dybden samtidig med, at de har både erfaring
med og forståelse for administrative processer inden for handel, produktion, projektstyring, leasing/
udlejning m.m.
Konsulent og programmør arbejder tæt sammen
om at løse opgaver for vores kunder, men bruger
hver især deres ekspertise og kompetencer optimalt.

Allerød

Du er ikke alene
Lige siden starten i 1997 har ledelse og medarbejdere hos Logos Consult været indstillet på, at vi
skal hjælpe hinanden for at fastholde vores styrke,
blive fortsat dygtigere og følge med udviklingen.
Lysten og viljen til at være der for hinanden har
hjulpet mange medarbejdere godt i gang og givet
vores organisation et enestående sammenhold.
Derfor har vi også en relativt høj gennemsnitsanciennitet.
En af vores første medarbejdere, der blev ansat til-
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bage i 1997, er stadig ansat hos os, og vi har flere
ud over ledelsen, som har haft deres 10-års
jubilæum.

Vi satser på langvarige relationer
Også når det kommer til kunderne, har vi bevist
vores langtidsholdbarhed, da 75% af vores kunder
har været hos os i mere end 5 år. En af de vigtigste
grunde hertil er, at kunderne også kender os for
faglighed og professionalisme.
Siden 2003 har vi desuden tilbudt vores kunder
løbende opdatering til fast pris. Det er noget som
vi kan gøre, fordi alle vores programmører er
faguddannede, arbejder efter en fælles metode og
dokumenterer enhver ændring i kundernes programmer omhyggeligt. Hver gang.

Vi værner om vores medarbejdere
Hos Logos Consult får du en arbejdsplads i et roligt
miljø og med gode arbejdsredskaber. Vi har kun
en- og tomands kontorer, så der er god mulighed
for at kunne arbejde koncentreret og uforstyrret.
Ledelsesmæssigt har vi stor fokus på at styre virksomheden i en kontrolleret vækst, der sikres gennem en støt stigende kundeportefølje og en sikker
kapacitetsudnyttelse, så ingen mangler arbejde.
Vi sørger for, at der altid er en passende balance

mellem den eksisterende kundeportefølje og de
nye projekter, vi tager ind, så der både er tid til at
arbejde med større projekter og til at betjene den
ældre kundekreds.
Vi lægger også vægt på, at vores medarbejdere har
en fornuftig balance mellem privatliv og arbejdsliv.
Derfor har næsten alle vores medarbejdere flekstid
og stor frihed til selv at planlægge arbejdsdagene.
Der er mulighed for at optjene bonus, men den
faste gage hos os er en størrelse, man både kan
regne med og leve af.
Vi giver mulighed for pensionsopsparing hos AP
Pension med visse attraktive forsikringer, men
ordningen er frivillig. Vi tilbyder også en god helbredsforsikring gennem Codan Care.

Du bevarer din maksimale værdi
på arbejdsmarkedet
Hos Logos Consult har vi altid haft det princip, at
vi sælger og leverer den nyeste version af Business
Central/NAV. Således var vi allerede i 1997 langt
fremme og flere år foran mange konkurrenter med
at implementere den dengang ganske nye Navision
Financials, som var den første udgave designet til
Windows 95.
På samme måde tog vi den nye generation
Dynamics NAV 2013 og de senere versioner til os
ganske tidligt.
Indenfor de senere år har vi implementeret flere
hundrede projekter baseret på nyeste generation
af programmet.
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Alle vores medarbejdere får derfor mulighed for
at arbejde med de nyeste versioner og følger med
udviklingen.
Da vi samtidig fastholder vores politik om, at
Business Central/NAV standardprogrammet er
det bærende element i vores forretning og i de
løsninger, vi implementerer hos vores kunder, er
vores medarbejdere altid blandt de mest attraktive
på det marked, vi er en del af.
De kender nemlig altid nyeste version af standardprogrammet betydeligt bedre end de fleste.

Er du moden til Logos Consult?
Hvis Dynamics 365 Business Central/NAV er dit fag,
og hvis du vil bygge din karriere på dette fantastiske produkt, så kan Logos Consult meget vel
være den rigtige arbejdsplads for dig.
Lad os få en snak om dine muligheder hos os, hvis du:
brænder for programmet og for at give din
viden om det videre til andre
kan arbejde både selvstændigt og sammen
med andre
kan være snarrådig, når det kræves
Vi garanterer naturligvis fuld diskretion.

Interesseret i vores
konsulentteam?

Interesseret i vores
udviklingsteam?

Interesseret i vores
salgsteam?

Interesseret i
øvrige stillinger?

Kontakt da vores
leverancechef
Lars Westerberg

Kontakt da vores
udviklingschef
Flemming Mortensen

Kontakt da vores
salgschef
Poul Høgholt

Kontakt da vores
adm. direktør
Peter Frøbert

lwe@logosconsult.dk

fm@logosconsult.dk

poh@logosconsult.dk

pfr@logosconsult.dk
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