IT-leder
Topro Industri AS er en av verdens ledende produsenter av høykvalitetsrullatorer. Hovedkontoret ligger på Gjøvik og vi har
datterselskaper i Tyskland, England og Sveits. Våre velrenommerte hjelpemidler, hovedsakelig rullatorer, eksporteres til mer
enn 20 land. Selskapet har solid økonomi, moderne anlegg og beskjeftiger ca. 160 fast ansatte med en omsetning på 270
MNOK i 2017. TOPRO Industri AS har nylig fått Investinor og det private oppkjøpsfondet Nordic and Europe Health Invest som
hovedeiere.
TOPRO Industri har i mer enn 20 år jobbet for å bedre folks hverdag gjennom å utvikle og produsere hjelpemidler til mennesker
som har behov for litt ekstra støtte. Våre produkter bidrar til at dine og mine besteforeldre kan bo hjemme lenger og være så
aktive og selvstendige som mulig. Alle våre produkter produseres på Gjøvik.
Vi har ledig stilling som IT-leder
IT-leder vil få en svært sentral rolle i selskapet, og vil være en viktig bidragsyter til vår videre utvikling. Selskapet står foran flere
betydelige IT-prosjekter. Stillingen er nyopprettet og vil innbefatte både strategisk og operativ jobbing. Hovedansvarsområder vil
være:
• Utarbeide og utvikle selskapets IT-strategi
• Sørge for at selskapet har gode IT-systemer som er tilpasset vår forretningsvirksomhet
• Sørge for at selskapet bruker og utnytter systemene optimalt
• Overføring av IT- og ERP-kompetanse i organisasjonen
Hovedarbeidsoppgaver:

•
•
•
•
•
•

Videreutvikle bruken av vårt ERP-system Infor M3
Videreutvikle andre etablerte løsninger og innfase nye løsninger og systemer
Sikre god integrasjon og dataflyt mellom systemer, og mellom de ulike avdelingene, f.eks. produksjon, lager, logistikk,
e-handel og økonomi.
Prosjektledelse
Sikre samspill mellom forretningsprosesser og systemer
Oppdateringer i ERP-systemet og sikring av kvalitet på grunndata

Kvalifikasjoner:

•
•
•
•
•

Bachelor eller annen høyere utdanning (relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning)
God erfaring med ERP-systemer, gjerne integrasjon med MES systemer.
Erfaring fra produksjons- og logistikkvirksomhet
God forretningsforståelse
God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

•
•
•
•
•

Analytisk og strukturert
Endrings- og løsningsorientert
Initiativrik, selvstendig og høy gjennomføringsevne
Gode kommunikasjonsevner
Serviceinnstilt

Vi tilbyr:

•
•
•
•
•
•
•

Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
Faglig og personlig utvikling
Godt arbeidsmiljø i en fremoverlent bedrift
Konkurransedyktige betingelser
Kollektiv pensjonsavtale og forsikringsordning
Fleksitidsordning
Tilgang til bedriftens treningsfasiliteter

Andre opplysninger:

•
•
•
•

Arbeidssted Gjøvik
IT-leder er underlagt CFO og rapporterer til denne
Fast stilling (100 %)
Tiltredelse etter nærmere avtale

Spørsmål om stillingen kan rettes til CFO Kjetil Skjåk på telefon 959 81 685.
Søknad og CV sendes til stilling@topro.no innen 10.2.2019

