
 

 

The   Quartz   Corp   AS   søker   e�er   IFS   Business   Analyst   på   Drag  
 

Vi   leter   e�er   en   IFS   Business   Analyst   for   vår   fabrikk   på   Drag   i   Hamarøy   kommune.   Arbeidssted   vil  
være   på   Drag   -    eller   i   Lysaker   i   Oslo   med   hyppige   reiser   �l   Drag.   Teamet   vårt   består   av   kompetente   og  
dyk�ge   medarbeidere.   Nå   ønsker   vi   å   styrke   teamet   med   DEG.  

IFS   Business   Analyst   vil   være   en   teknisk   ekspert   på   salg,   verdikjede   og   lagerstyring   i   IFS   ERP.   Du   vil  
bidra   �l   og   lede   kon�nuerlig   forbedringsarbeid   for   å   drive   op�malisering   og   justering   av   prosesser  
innen   IFS.   Ved   å   gjennomgå   de   nåværende   systemprosessene   vil   du   søke   å   forbedre   system   bruken  
ved   å   redusere   antall   midler�dige   løsninger   og   øke   kunnskapen   �l   IFS-brukere   på   tvers   av   TQC.   Som  
en   av   nøkkelpersonene   i   IT-teamet,   vil   du   gi   stø�e   så   vel   som   opplæring   �l   brukerne   og   bidra   �l   den  
overordnede   systemutviklingsstrategien   for   ERP.  

Oppgaver   og   ansvar:  
● Utvikle   og   levere   opplæring   �l   brukere.  
● Forbedre   bruken   av   IFS   /   ERP   -   redusere   antall   ekstra   systemer   og   bruken   av   de.  
● Gi   teknisk   stø�e   i   u�ordringer   som   IFS   /   ERP-brukere   opplever.  
● Iden�fisere   områder   for   automa�sering   /   digitalisering.   Vurdere   hvilke   prosesser   eller  

operasjonelle   handlinger   som   kan   automa�seres   for   både   å   skape   effek�vitet   og   gjøre   det  
mulig   for   teamene   å   �lføre   virksomheten   mer   verdi.   Opptre   som   en   partner   i   virksomheten  
for   å   hjelpe   med   forbedringer.  

● Kul�vere   og   formidle   kunnskap   om   beste   praksis   for   IFS   /   ERP;   oppsøke   muligheter   for   å  
utny�e   beste   praksis   for   applikasjonsbruk.  

● Administrere   eller   delta   ak�vt   i   prosjekter   relatert   �l   salg,   verdikjeden   og   lagerstyring.  
● Bruke   helpdesk-programvaren   �l   å   spore,   dokumentere   og   kommunisere   med   brukere  

angående   u�ordringer.  
● Samarbeide   og   stø�e   kollegene   i   IT   avdelingen   og   brukere   både   lokalt   og   i   andre   regioner.  
● Kjennskap   �l   ERP-standarder   og   praksis   når   det   gjelder   mulighet   for   et   ny�   ERP-system   for  

selskapet.  
● Andre   oppgaver   som   kan   bli   �ldelt.  

 
 
 



 
Krav   �l   ferdigheter   og   kunnskap:  

● Sterke   IFS   ferdigheter   innen   salg,   verdikjede   og   lagerstyringsområder   (teknisk   kunnskap   om  
PLSQL   er   også   ønskelig).  

● Kunne   jobbe   selvstendig,   strukturert   og   systema�sk.  
● Sterk   lagspiller   med   evner   �l   å   jobbe   godt   med   interne   og   eksterne   partnere.  
● Sterke   analy�ske   og   løsningsorienterte   ferdigheter.  
● Skri�lig   og   muntlig   kommunikasjons-   og   rapporteringsevner   med   sterk   fokus   på   samarbeid   er  

en   av   de   vik�ge   ferdighetene.  
● Prosjekt-ledelseserfaring.  
● Levere   effek�ve   og   bærekra�ige   resultater   på   kort   og   lang   sikt.  
● LEAN   erfaring   er   ønskelig.  
● Være   villig   �l   å   reise   �l   andre   lokasjoner   i   TQC   e�er   behov.  

Krav   �l   utdanning   og   erfaring:  
● 5-10   års   erfaring   med   bruk   av   IFS,   ERP   og   andre   ERP-systemer.  
● Erfaring   med   å   jobbe   i   mul�nasjonale,   industrielle   organisasjoner   (erfaring   fra  

produksjonsselskaper   foretrukket).  
● Utdannelse   på   universitetsnivå.   Relevant   erfaring   kan   kompensere   for   mangel   på   formell  

utdanning.  
● Du   må   beherske   både   norsk   og   engelsk,   muntlig   og   skri�lig.  

 

Om   arbeidsgiver:  

Om   The   Quartz   Corp   AS   (TQC)  

TQC   er   en   av   verdens   største   leverandører   av   høyrenset   kvarts.   Disse   produktene   produseres   i   vår  
fabrikk   på   Drag   med   stort   fokus   på   grønt   fotavtrykk.   Våre   kvartsprodukter   er   i   verdensklasse   takket  
være   �lgang   �l   verdens   reneste   kvarts   som   kommer   fra   våre   moderne   fabrikklokaler   i   USA   og   Norge.  
Vårt   slu�produkt   går   �l   solcelle,   halvledere   og   op�kk   næringer.   Vi   er   i   dag   ca.   85   ansa�e   på   Drag.  

Bedri�en   kan   �lby:  
● Varierte   og   spennende   u�ordringer   i   et   tverrfaglig   arbeidsmiljø  
● Et   godt   arbeidsmiljø   i   moderne   og   rene   lokaler  
● Konkurransedyk�g   lønn,   samt   gode   pensjons-   og   forsikringsordninger  
● Startdato   -   så   snart   som   mulig  

 

The   IFS   Business   Analyst   rapporterer   �l   Chief   Informa�on   Officer   in   the   USA.  
IFS   Business   Analyst   er   en   fast   100%   s�lling   på   dag�d   i   Drag,   Norge.  

For   mer   informasjon   besøk   vår   hjemmeside:   www.thequartzcorp.com.   

For   spørsmål   kontakt   Chief   Informa�on   Office   (CIO),   Ryan   Haylock   T:001-828-467-9835   (Tidssone:  
GMT   04:00   Nord   Amerikansk   østkyst   -   New   York)   eller   HR-sjef,   Evy   Pedersen,   M:   0047   48   26   74   52.  

Søknad   og   CV   sendes   �l:    job@thequartzcorp.com  
Søknadstekst   ønskes   på   engelsk   og   norsk.  
Aktuelle   søkere   vil   bli   kontaktet   fortløpende.  
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