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Om jobbet  
Produktspecialisten har tre primære fokusområder: 
 

1) Aktivering af nye og eksisterende partnere. 
Du skal være en ForNAV ekspert, der sørger for at viderebringe viden og hjælpe vores 
partnere godt i gang. 
Du skal sørge for at vores partnere får succes med deres første ForNAV projekter, og 
opretholde et højt niveau af interesse og entusiasme omkring vores produkter. Eftersom vi har 
partnere fra hele verden, vil hovedparten af dette foregå via online møder. 
 

2) Hjælpe vores udviklingsteam. 
Dette kan omfatte gennemgang af funktioner, teste nye versioner, udarbejde input til 
produktnyheder og opdateringer, samt andre opgaver.  
 

3) Support. 
Hjælpe vores supportfunktion med at assistere partnere med generelle spørgsmål og 
specifikke projekter.  

 

Stillingen kan være enten fuldtid eller deltid, efter aftale. Udover at tale og skrive flydende dansk, 
kræver stillingen ligeledes et højt niveau i engelsk, både mundtligt og skriftligt.  
 
Da vi er en ung virksomhed, kræves der en høj grad af fleksibilitet. Arbejdet vil primært foregå i 
ForNAV kontoret, nord for København. Det forventes at der vil være 20-25 rejsedage om året, som 
primært omfatter events og besøg hos partnere.  
 
Hvad vi tilbyder 
Du vil arbejde sammen med en lille gruppe højtkvalificerede personer, med fokus på at skabe 
rapporterings værktøjer i verdensklasse. Med den rigtige indstilling kan du forvente at udvikle dig 
både personligt og professionelt. Du vil tilegne dig stærke færdigheder i cloud computing og vi vil 
hjælpe dig med at lære de relevante værktøjer, som f.eks. JavaScript, hvis du ikke allerede er 
bekendt med dem.  
 
Dine færdigheder og baggrund  
Det er vigtigt at du er bekendt med Microsoft Dynamics NAV. Du har en god forståelse for 
applikationen og du kender til data modellen. Du er i stand til at programmere i C/AL til en vis 
grad, uden at være fuldtidsudvikler. Du har erfaring med at lave og vedligeholde rapporter. Hvis du 
kender til C/SIDE rapporterings værktøjet, er det en fordel. Du har måske arbejdet i en intern eller 
support-funktion i noget tid og er nu klar til at gå videre til noget mere eksternt. Om du arbejder 
hos en NAV kunde, en partner, eller som freelance er ikke så vigtigt. Du er en team player, 
serviceminded, i stand til at arbejde i en fleksibel og til tider en smule ustruktureret organisation, 
og dertil har du en god sans for humor. 
 
Næste skridt 
Interesseret? Send en kort ansøgning samt CV til info@fornav.com. Hvis du vil vide mere om 
jobbet, er du velkommen til at kontakte Jan Sillemann på (+45) 5183 8516 eller js@fornav.com  
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