Business Intelligence		
IT-Infrastruktur
Stakeholder management
Vores kunde er en finansiel rådgivervirksomhed,
som er inde i en særdeles positiv udvikling,
kendetegnet ved øget tilgang af kunder, øget
forretningsomfang og øget indtjening.
Virksomheden har domicil i Trekantsområdet.

Til effektivt at drive den løbende udvikling
og digitalisering af infrastruktur, datagrundlag og forretningsprocesser, søger
vi en kandidat med indsigt i de finansielle
markeder og med potentiale indenfor IT
projektledelse.
At indgå i det definerende arbejde af projekter og efterfølgende eksekvere og koordinere udarbejdelse, test og implementering vil være en væsentlig del af dette job.
Virksomheden arbejder op mod koncernens
IT-organisation, og gør sideløbende brug af
eksterne konsulenthuse, hvorfor tværorganisatorisk samarbejde, formidling af forretningsmæssige krav og løbende koordinering er af stor vigtighed.

Du vil indgå i et team på 4 medarbejdere og
foruden projektrelateret arbejde vil der
således også indgå løsning af drifts-,
analyse- og diverse ad hoc opgaver i dette
alsidige og udfordrende job.
Vi forestiller os, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som f.eks. cand.merc.
i finansiering eller tilsvarende, der giver
dig en grundlæggende forståelse for de
finansielle markeder og de produkter og
markedsmekanismer, der knytter sig hertil.
Alternativt har du en IT-baggrund, med
særlig interesse for de finansielle markeder. Du er en erfaren bruger af VBA og SQL,
og du vil kunne bruge disse færdigheder
til at bringe indsigt i relevante data og
optimere arbejdsprocesser. Vi forventer,
at du har erfaring med projektledelse eller
relevant projektarbejde, der har givet dig
drivkraften og værktøjerne til at kunne
indtage en koordinerende rolle mellem
forretning, koncern IT og eksterne leverandører. Derudover forventer vi, at du har en
holistisk tilgang til din opgaveløsning og en
god forretningsforståelse der sætter dig i
stand til at forstå og omsætte forretningens
behov til værdiskabende løsninger. Du taler
og skriver engelsk på forhandlingsniveau.

Som person er du energisk og selvigangsættende, og du har et højt refleksionsniveau. Du er både personligt og fagligt ambitiøs, og du stiller høje krav til kvaliteten i
dit arbejde. Du formår at løse mange samtidige opgaver uden at miste overblikket.
Du er en teamplayer, der også kan på egen
hånd når det kræves. Du trives i samspillet
med både kolleger og leverandører, og du
er drevet af en god portion nysgerrighed og
et stort engagement. Dine kommunikative
evner er veludviklede, og du kan begå dig
på alle niveauer.
Du tilbydes et spændende og udviklende
job i en ambitiøs og målrettet organisation.
Der er tale om en flad organisation med
korte beslutningsveje, og jobbet vil byde
på stor grad af frihed under ansvar. Løn og
ansættelsesvilkår forhandles individuelt
efter kvalifikationer.
Har du mod på nye udfordringer, og har du
forudsætningerne for at løse denne opgave,
så send din ansøgning mærket ”IP-0117” til
job@comentum.dk.
Har du spørgsmål til jobbet er du naturligvis velkommen til at kontakte os på tlf.
73 62 90 00.
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