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Business Intelligence Løbende driftsopgaver Udvikling af applikationer

Global Risk Management, der er en del af USTC
gruppen, er inde i en meget positiv udvikling
med øget forretningsomfang og kundegrundlag. Virksomheden er specialiseret i afdækning af risici i forbindelse med køb og salg
af olieprodukter, der anvendes i forskellige
brancher som blandt andet shipping, luftfart
og generel industri. Væksten sker fortrinsvis internationalt, hvor man fortsat ser gode
vækstmuligheder.
Virksomheden arbejder intensivt på
øget indsamling og anvendelse af data
om produkter, markeder, kunder og
leverandører og man er i den forbindelse
langt med opbygningen af et nyt datawarehouse, som danner grundlaget for
videreudvikling og fornyelse af de applikationer, der i dagligdagen understøtter
forretningens drift og ledelse. Din dagligdag vil bestå af en række opgaver der
spænder vidt – fra dataudtræk og bearbejdning af data med det formål at understøtte BI rapporter og Dash Boards i
CRM-systemet, udvikling og opdatering
af Dash Boards, integration af rapporter
udarbejdet af leverandører, opsætning

og udvikling af rapportering til myndighederne og optimering af work flows
ved brug af VBA/SQL. Derudover vil du
bl.a. deltage i en række udviklingsopgaver og udvikling af applikationer primært indenfor risikostyring.
Vi forventer, at du har en økonomisk
uddannelse som f.eks. HA, HD-F/R,
cand. merc. fin. eller tilsvarende, alternativt kommer du med IT-baggrund
suppleret med økonomi. Du har min.
2-4 års praktisk erfaring fra en tilsvarende stilling f.eks. i en Finans-, Økonomi- eller Treasury-funktion eller
en finansiel virksomhed. Det vil være
en fordel hvis du har kendskab til de
finansielle markeder og til finansielle
produkter inden for afdækning af risici,
men det er ikke et krav. Derimod forventer vi, at du har forudsætningerne for
hurtigt at tilegne dig den nødvendige
viden - både om produkterne, deres anvendelse og dermed det behov du skal
dække for at understøtte dine kolleger i
den kommercielle del af organisationen.
Du har erfaring med programmering i
SQL og/eller VBA. Kendskab til og interesse for C# vil være en fordel. Du kan
begå dig på engelsk i skrift og tale.

Med udgangspunkt i kontorer i Middelfart, København og Singapore er Global Risk Management
førende leverandør af kundetilpassede løsninger
til afdækning af oliepris-eksponering. Læs mere
om Global Risk Management:
www.global-riskmanagement.com

Som person er du ambitiøs og målrettet.
Du er analytisk stærk, og evner meget
hurtigt at komme ind til sagens kerne også i komplekse opgaver. Du sætter en
ære i at levere høj kvalitet til aftalt tid,
og du ser denne mulighed som et godt
afsæt i din videre karriere. Du arbejder
struktureret med dine opgaver, og du
evner både at arbejde selvstændigt med
dine opgaver og samtidig indgå i et tæt
samarbejde med dine kolleger. Endelig
lægger vi stor vægt på, at du har et stort
engagement og masser af energi.
Du tilbydes et attraktivt job med gode
personlige og faglige udviklingsmuligheder, i en meget velindtjenende og
velkonsolideret koncern. For den rette kandidat rummer koncernen gode
fremtidige karrieremuligheder. Løn og
ansættelsesvilkår forhandles individuelt efter kvalifikationer på et attraktivt
niveau.
Har du mod på nye udfordringer og har
du forudsætningerne for at skabe succes i dette job, så send din ansøgning
mrk. ”BA-0717” til job@comentum.dk.
Du er også velkommen til at kontakte os
for yderligere oplysninger om jobbet på
7362 9000.
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