
   

Verdiskapning gjennom begeistring 

 

 

Konsulent/rådgiver 
Strategi, anskaffelse, implementering og optimering av 
forretningssystemer 

 
HerbertNathan & Co  er Nordens ledende rådgivervirksomhet, med et rendyrket fokus på 
forretningssystemer. Vi leverer uavhengig rådgivning basert på erfaringer fra deltakelse 
i flere hundre ERP, CRM, HR og BI-prosjekter høstet over de siste 15 årene. 
 
Etter oppstarten av HerbertNathan & Co Norge i 2012 har vi hatt en positiv utvikling og en 
god tilgang på nye kunder. Alle våre kunder har blitt våre beste ambassadører og vår 
markedsanalyse over Forretningssystemer i Norge har blitt svært godt mottatt av kunder, 
media og analytikere.  
 
HerbertNathan & Co Norge  ønsker nå å utvide staben med flere rådgivere. Vår ambisjon er 
helt klart å være markedets dyktigste innen vårt område. Vi mener i all ubeskjedenhet at vi er 
det i dag, og forventer at nye kollegaer skall bidra til at vi holder denne posisjonen. 
 
Felles for konsulentene hos HerbertNathan & Co  er at alle har av mange års erfaring med 
anskaffelse og implementering av ERP, CRM, HR eller BI systemer. Det faglige nivået er 
høyt, og vi legger vekt på evnen til å innsamle ny kunnskap og dele den med kollegaer og 
kunder. 
Oppgavene hos kundene løses ofte på egen hånd, men hele tiden med mulighet for å hente 
sparring og kunnskap hos kollegaene vedrørende spesifikke problemstillinger. Oppgavenes 
omfang kan variere fra avholdelse av enkelte workshops til fulle ERP-implementeringsforløp 
som strekker seg over mer enn et år. 

Ønsket bakgrunn 
- minst 10 års erfaring med ERP, CRM eller HR systemer 
- har vært involvert i minimum 10 implementeringer 
- har hatt prosjektlederansvar under flere implementeringer 
- har erfaring med et eller flere av de markedsledende forretningssystemene 
- konsulenttype som kan involvere seg på alle nivåer i en organisasjon 
 
HerbertNathan & Co Norge  kan fremfor alt tilby deg det beste faglige nettverk innenfor vårt 
område. Trenger du sparring eller support i en oppgave kan du alltid være trygg på at du har 
en kollega som har erfaring å dele med deg. Vi har en kultur for vitendeling og vi er helt 
overbevist om at det er en forutsetning for fortsatt suksess.   
 
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og vi vil også kunne vurdere Partnerstatus dersom 
det er en ambisjon. 
 

Les mer om oss på www.herbertnathan.no   

 

Ytterligere informasjon 
Henvendelser om stillingen kan rettes til vår rekrutteringspartner Ingar Bakken pr e-post 
mailto:ingar.bakken@abcorg.no eller på telefon 920 29 017. 


