
IT CHEF TIL SPÆNDENDE MODEVIRKSOMHED
BTX Group i Brande er på en spændende vækstrejse, hvilket til stadighed stiller krav til alle dele af forret-
ningen. Drømmer du om nye udfordringer, og kunne du tænke dig at være med på rejsen, så er det måske 
dig, vi søger. 

Vi har brug for en engageret, fagligt og teknisk stærk IT chef, som sammen med afdelingens 4 meget dygtige 
og erfarne medarbejdere kan supportere virksomheden, optimere IT værktøjer og udnyttelsen af dem, 
samt drive den løbende udvikling på IT området.

Primære opgaver og ansvarsområder
Virksomheden implementerede Navision i 2016 og er i dag fuldt implementeret. Nu drejer det sig om at 
optimere hverdagen med Navision, både hvad angår programmer, processer og integration, og her spiller 
IT chefen en vigtig rolle både ud mod forretningen samt internt i IT. 

Ansvarsområderne vil være følgende:

Stærk forretningsforståelse
og forståelse for vigtigheden af samarbejde på tværs i virksomheden er vigtige elementer for at kunne blive 
vores nye IT chef. Du skal også

Skabe og udvikle relationer
Det er vigtigt for os, at du drives af at skabe og udvikle relationer, og dermed besidder gode kommunikati-
ons- og samarbejdsevner. Som person er du selvstændig og proaktiv, og du arbejder struktureret og bevarer 
overblikket, selv i en travl hverdag. Du har en kommerciel tankegang og yder en målrettet indsats for både 
afdelingens og firmaets resultat. 

Er det dig -
vi har beskrevet her, og har du lyst til at tage udfordringen op, så send din ansøgning med relevante bilag til 
aa@btx.dk. Vi behandler ansøgningerne løbende. 

Stillingen refererer til virksomhedens CFO, Mikael Rubenius, som du er velkommen til at kontakte, hvis du 
har spørgsmål. Han træffes på telefon 2010 0699 eller e-mail miru@btx.dk.

BTX Group A/S markedsfører fem stærke brands: Brandtex, Signature, Imitz, Jensen og Ciso. Vi er en af Skandinaviens 
førende leverandører af modetøj til målgruppen kvinder fra 40+. Koncernen har over 5.000 forhandlere fordelt over 
hele Europa. Alle brands har en solid markedsposition og et stærkt partnerskab med såvel kunder som leverandører. 
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• Personaleledelse
• Sparring med IT medarbejderne omkring  
   Navision, hardware, teknik m.v.
• Sparring generelt med forretningen
• Sparring med superbrugerne i de enkelte afdelinger

• Sikre stabil IT drift af alle systemer
• Projektledelse 
• Kontakt til leverandører
• Budgetansvarlig for IT afdelingen og IT omkost.
• IT assistance på B2A, og B2A ud mod forretningen

• være fagligt, analytisk og teknisk stærk
• have indsigt i ERP løsninger, gerne Navision
• have blik for nyeste IT trends
• have erfaring med personaleledelse og
   projektledelse

• være serviceminded
• kunne kommunikere ubesværet på engelsk, både  
    på skrift og i tale
• Erfaring fra Wholesale eller Retail vil være et plus


