BI Tech Lead
Vi skal bruge dig!
Hvis du kan og vil støtte op om udviklingen af et stærkt BI konsulentteam i en danskejet
succesfuld virksomhed, hvor der er vilje til at investere og skabe en stærk BI forretning i
de kommende år.
Et udfordrende og afvekslende job
Som BI Tech Lead vil du blive et teknisk fagligt fyrtårn
og få ansvaret for sparring og coaching af dine kolleger i vores hurtigt voksende team af BI konsulenter.
Vi har i flere år arbejdet med BI for vores kunder, men
har i kraft af vores store ordretilgang ønske om at
styrke vores Business Intelligence Unit. Du vil sammen
med vores BI Team Lead 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
udvikling og certificeringer et krav til dig fra os, og vi
arbejder målrettet med at holde data-nørderiet til 37
timer om ugen – hver uge. Hos os slipper vi ikke kun
den, 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.

Du har erfaring som Senior konsulent, principal eller
tilsvarende funktion fra et konsulenthus, eller fra en
større virksomhed, og dybdegående praktisk erfaring med flere af elementerne i Microsofts BI Stack.
Din uddannelsesmæssige baggrund må meget gerne
være relevant ift. 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 kompetente it-leverandører med hver deres speciale. Du
kender os fra tidligere som Outforce, MindZet og itCraft. 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.

Hvad vi tilbyder dig

• Du får det faglige ansvar for 4-7 konsulenter

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 videre
udvikling, 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 medarbejderpakke, og ikke
mindst gode muligheder for udvikling og en fleksibilitet, som får dit arbejde og fritid til at hænge godt
sammen.

• Du skal primært arbejde på kontoret, med maks.
3-4 kundebesøg om måneden

Interesseret?

Dine primære opgaver:
• I samarbejde med BI Team Lead deltager du i den
løbende opbygning af vores Business Intelligence
Unit
• Du bliver ledende konsulent på projekter
• Du kommer til at behandle og forædle data på
Microsoft platformen

Dit primære ansvar bliver den tekniske lead rolle, hvor
du viser det gode eksempel for dine kolleger via din
egen erfaring og tilgang. Du får selv opgaver indenfor
Business Intelligence udvikling med Microsofts værktøjer og produkter, primært på backend stacken. Du
har ikke personaleansvar, men du fører an med ansvar
for sparring, coaching og agil udvikling.

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.

Om dig
Du har 5-10 års erfaring som konsulent og flere
års erfaring med Business Intelligence indenfor
Microsofts platform. Du er fagligt stærk og kender
til best practise løsninger, f.eks. via Kimball metoden.
Du brænder for at nørde med data, og du er en, som
dine kolleger kan læne sig op ad fagligt. Derfor skal
du også have overblik, gode feedback evner og altid
kunne yde sparring til folk omkring dig. Det er vigtigt,
du har konkret erfaring med agil udviklingsmetode og
hurtigt kan komme med forslag til løsning af opgaver.
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