Vi søker – SAP konsulenter !

Pro/SAP Norge er konsulenter
innen ERP, med fokus på SAP.

Vi trenger flere kolleger med interesse for innføring, restrukturering, endring, drift og forvaltning av
prosesser basert på SAP. Vi er interessert i de fleste fagområder – ikke bare dem vi dekker selv - nå.
Ta kontakt med oss for en uforpliktende dialog om hvilke muligheter som ligger i SAP markedet
sammen med oss. Ta kontakt med:
Styreformann Terje O. Lundhaug på tlf 93202800 – eller terje.lundhaug@prosap.no
Daglig leder Bjørn Støverud på tlf 91826626 – eller bjorn.stoverud@prosap.no
Styremedlem Bjørn Bilberg på tlf 41456628 – eller bjorn.bilberg@bidevind.no

Vil leverer tjenester innen:
•Rådgivning og utredning
•Prosjektering og implementering
•Applikasjonsdrift og forvaltning
•Utvikling av ny funksjonalitet
•Prosjektledelse og ”management for
hire”

ØKONOMI
Eva har jobbet
med økonomi
i SAP siden
1997 og har
lang erfaring.
med andre
ERP løsninger
før det
Eva har hatt ansvar for alt fra
oppsett og konfigurering, via
planlegging og spesifisering av
behov til prosess utvikling og
ledelse av innføringsprosjekter.
Eva er siviløkonom med erfaring
fra transport, telekom, handel og
industri.

Kunne du tenke deg å
jobbe sammen med
Eva?

LOGISTIKK

TEKNIKK

Pro/SAP kunder som kjører
komplekse integrerte logistikk og
produksjonsløsninger basert på
SAP. Vi har betydelig erfaring og
kompetanse på dette. Vi trenger
flere eksperter med kjennskap til
hele rekken av prosjektfaser
og roller. SAP logistikk har vært
en betydelig del av Pro/SAPs
fokus område siden 1997.
Vi trenger en ressurs til å utvikle
og lede vår kompetanse innen
området. Det er fortsatt
logistikkintensive virksomheter i
Norge som trenger støtte til
forbedringer.

Frank har erfaring fra SAP og
konsulentvirksomhet siden 1997.
Jobber i dag hovedsakelig med
utvikling, support og teknisk
rådgivning
Frank er en av våre mest erfarne
programmerere og har lang
erfaring fra
både innføring
og forvaltning
av SAP .
I vår teknikk
gruppe dekker
vi Abap, Portal
og XI/PI

Kunne du tenke deg å
bygge opp vårt team på
logistikk

Kunne du tenke deg å
jobbe sammen med
Frank?

Våre kunder bruker SAP innen
flere bransjer i Norge og Europa.
Pro/SAP har 10 ansatte med lang
SAP erfaring kombinert med
forretningsbakgrunn. Dette sikrer
våre kunder en partner med
helhetsforståelse.
Pro/SAP Norge as har kontorer i
Oslo , Trondheim og Skien.
Virksomheten ble etablert i 1997
og er i sin helhet eiet av
medarbeiderne i selskapet.
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