Proceskonsulenter
Forretningsudvikling

Procesoptimering

Forretningsoptimering er et stort fokusområde for vores kunde, og en stor del af de
kommende års indtjeningsfremgang og konkurrencekraft, skal skabes gennem digitalisering, optimering og re-design af de processer
man arbejder i. Der er tale om en børsnoteret
virksomhed med et meget bredt forretningsgrundlag, i en sektor der er underlagt en del
regulering og hvor konkurrencesituationen er
skærpet de senere år.
Som proceskonsulent indgår du som
specialisten der sikrer, at arbejdet med
at videreudvikle og forny processerne
sker på et højt fagligt niveau. Konkret
betyder det, at du selvstændigt gennemfører AS-IS analyser, dokumenterer det IT-systemlandskab der ligger
under processerne, identificerer optimerings potentialer, udarbejder
business cases med kvantificering
af potentialer og du faciliterer TO-BE
processen, hvor I re-designer måden at
arbejde på.

Digitalisering

Der er tale om større projekter, der
rummer en høj grad af kompleksitet.
Du vil få en meget bred berøringsflade,
og dine opgaver vil strække sig over
flere forskellige forretningsområder.
Vi forestiller os, at du har en videregående uddannelse og 3-5 års erfaring
fra lignende opgaver. Begreber som
LEAN, Six Sigma og Change Management er dig velkendte, og du kan dokumentere erfaring, gerne med forskellige projekter, hvor du har medvirket
til at realisere målbare resultater. Du
har en dyb indsigt i IT, og dine evner
rækker både til at afdække det eksisterende set-up, og til at se hvad der er
muligt i et fremadrettet perspektiv.
Du er analytisk og logisk velbegavet,
med en veludviklet evne til hurtigt at
finde ind til sagens kerne. Også i mere
komplekse opgaver har du overskud til
at se tingene i et større perspektiv. Du
arbejder struktureret og målrettet med
dine opgaver, og du finder stor tilfredsstillelse i at levere synlige, målbare
resultater. Du er proaktiv af natur, og

du kan både arbejde på egen hånd og
indgå i team-arbejde.
Du tilbydes et spændende og udviklende job i en organisation i rivende
udvikling. Der er tale om en nyoprettet
stilling, hvorfor du i nogen grad selv
vil være med til at definere indholdet
i jobbet. Der er tale om en flad organisation med en uformel omgangstone,
hvor man gør hinanden bedre i et tæt
og udviklende samarbejde. Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt
efter kvalifikationer. For den rette kandidat vil der være gode karrieremuligheder – enten som specialist eller som
generalist.
Har du mod på nye udfordringer, og har
du forudsætningerne for at løse denne
opgave, så send din ansøgning mærket
”PK-0616” til job@comentum.dk.
Har du spørgsmål til stillingen er du
naturligvis velkommen til at kontakte
os på telefon 73 62 90 00. Din henvendelse vil blive behandlet fortroligt, og
videregives ikke til vores kunde uden
forudgående aftale med dig.
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