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Vi skal bruge dig! 
Hvis du kan og vil stå i spidsen for BI konsulentteamet i en danskejet succesfuld virksomhed  
med viljen til at investere og skabe en stærk BI forretning i de kommende år. 

Kontakt:

Unit IT er totalleverandør af it-infrastruktur, drift og  
support til små og mellemstore virksomheder i Danmark. 
Vi er i alt 70 passionerede medarbejdere fordelt på seks lo-
kationer. Fra eksperter i infrastruktur, hosting og support 
til SQL og BI-specialister. Det giver os suveræn fleksibi-
litet til altid at kunne sammensætte det stærkeste team. 
Skræddersy services. Sikre hurtig respons. Og levere 
nærværende it-partnerskab, der skaber værdi for din for-
retning. Både nu – og i fremtiden. Derfor har vi også lagt 
ambitiøse planer for vækst gennem øget samarbejde med 
eksiste rende og nye kunder såvel som gennem opkøb.

Vi er en del af den danske, familieejede koncern United 
Shipping & Trading Company (USTC), der har hovedsæde 
i Middelfart, og som har en årlig omsætning på 65 mia  
kroner. Denne solide ballast er din sikkerhed for en stabil 
samarbejdspartner.

Et udfordrende og afvekslende job
Som Business Intelligence Lead vil du blive den ledende 
konsulent og få ansvaret for konsulenterne i vores hurtigt 
voksende team af BI konsulenter. Vi har i flere år arbej-
det med BI for vores kunder, men har i kraft af vores store 
ordretilgang ønske om, at opbygge den helt rigtige Busi-
ness Intelligence Unit. Du vil stå i spidsen for holdet, der 
sammen med kunderne klarlægger behovet, og derpå 
designer og udvikler den helt rigtige løsning til kunden. 
Vi er et team af data nørder og specialister, der sætter 
faglighed og sparring i højsædet. Hos os er faglig ud-
vikling og certificeringer et krav til dig fra os, og vi arbe-
jder målrettet med at holde data-nørderiet til 37 timer 
om ugen – hver uge. Hos os slipper vi ikke kunden, når 
projektet er leveret – vi har drift i vores DNA og tænker 
derfor også løsninger, der skal leve videre efter projektet 
er afsluttet – uanset om den ligger i kundens serverum, 
er hostet i vores eget datacenter eller i Microsoft Azure. 

I jobbet kommer du blandt andet til at …
• deltage i opbygningen af vores Business  

Intelligence Unit
• være ledende konsulent på projekter
• udvikle og implementere datavisualisering 
• behandle og forædle data på Microsoft platformen

Dit primære ansvar bliver lead rollen, hvor du viser det 
gode eksempel for dine medarbejdere via dine egen er-
faring og tilgang. Du får selv opgaver indenfor Business 
Intelligence udvikling med Microsofts værktøjer og pro-
dukter, hvor du designer og udvikler brugervenlige BI-
løsninger i Power BI, SSIS og Analysis Services til vores 
kunder.

Om dig 
Du har flere års erfaring med BI indenfor Microsofts plat-
form og brænder for at nørde med data, visualisering og 
faglig sparring. Du har erfaring som teamlead, principal 
eller tilsvarende funktion, samt en relevant baggrund 
som BI konsulent, Controller eller lign. fra en større virk-
somhed, og dybdegående praktisk erfaring med flere af 
elementerne i Microsofts BI Stack. Din uddannelsesmæs-
sige baggrund må meget gerne være relevant ifht. at  
arbejde med forretning og forretningsforståelse, men 
det vigtigste er at du brænder for data – som os. 

Om Unit IT 
Unit IT er en sammensmeltning af tre højt fagligt kom-
petente it-leverandører med hver deres speciale. Du 
kender os fra tidligere som Outforce, MindZet og it-Craft. 
I 2018 har vi taget nyt fælles navn for at vise udadtil, at vi 
nu er én virksomhed med en bred palette af ydelser. Vi er 
for alvor blevet ’United’, om du vil. I vores SQL UNIT (tidl. 
it-Craft) har vi i dag 18 af Danmarks allerbedste SQL 
Specialister, som alle brænder for data.

Hvad vi tilbyder dig
Rammerne og muligheden for din udvikling samtidig 
med vores, at bruge alle dine idéer og erfaringer, og ikke 
mindst få udløst dit potentiale på vinderholdet. Derfor 
alletiders mulighed for din konstante videreudvikling, 
ved at imødekomme din erfaring og lyst til at bidrage til 
skabelsen af et stærkt BI team med mange gode kunde 
cases til følge.   

Du får et uovertruffet kollegaskab med de bedste i 
branchen, fagligt som socialt, en attraktiv medarbejder-
pakke, og ikke mindst gode muligheder for udvikling og 
en fleksibilitet, som får dit arbejde og fritid til at hænge 
godt sammen.

Interesseret? Så tøv ikke med at kontakte os.
Unit IT bliver i denne rekrutteringsproces hjulpet af  
konsulenthuset Sylvest+, så kontakt venligst HR Business 
Partner Thomas Sylvest på tlf. 60 57 65 00 eller send din 
ansøgning på mail thomas@sylvestplus.dk

Ansøgningsfrist   
Vi har brug for dig snarest, så send din ansøgning  
allerede i dag - Vi indkalder til samtaler løbende.   


