BI specialist med øje på forretningen
Hvis du er dygtig til Business Intelligence og en
ægte Wingman, så er dette muligheden til dig!
Vil du med ombord hos Danmarks Mest Anbefalede Virksomhed i 2020? Er du ligesom
os nærværende med vilje, og er du ikke mindst den, som kan støtte op om udviklingen af
et stærkt BI konsulentteam i en danskejet succesfuld virksomhed? Så læs videre…
Et udfordrende og afvekslende job

United

Vi kan garantere en spændende og alsidig arbejdsdag, hvor der er mulighed for at prøve kræfter med
mange forskellige spændende udfordringer – tekniske
såvel som den dybe forretningsforståelse hos vores
kunder. Vi er godt i gang med at skabe en anderledes
BI-organisation, hvor fokus er stift rettet mod at skabe
forretningsværdi for vores kunder. Vi oplever dagligt,
at lige netop dét gør en forskel for vores kunder - og
det er vores passion!

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.

Vi er et team, hvor det er muligt at vokse fagligt, påvirke beslutninger og tage ansvar. Vi er alle datanørder
og specialister, der sætter faglighed og sparring i høj
sædet. Hos os er faglig udvikling og certificeringer et
must. Vi holder data-nørderiet til 37 timer om ugen –
hver uge.

Vi drømmer om at du kan…
• Hjælpe os med at omsætte vores kunders forretningsbehov til løsninger, der skaber værdi.
• Sætte dig i kundens sted og facilitere, at de rette
spørgsmål bliver stillet og udfordre kunden når det
kræves.
• SQL som modersmål.
• Arbejde i PowerBI med fokus på DAX og
datamodeller.
Dit primære ansvar bliver at omsætte kundernes
konkrete behov til konkrete udviklingsopgaver til
vores stærke team af backend udviklere.

Magien opstår, når vi arbejder
helt tæt sammen
Vi har rammerne til dig, og du kommer til at bruge alle
dine idéer og erfaringer, og ikke mindst få udløst dit
potentiale på vinderholdet. Derfor er det her alletiders
mulighed for din konstante videreudvikling. 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.

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.

Vores nye Wingman har formentligt…
En økonomisk eller IT teknisk uddannelse, men det vigtige er dog, at du brænder for at forstå kundernes forretning. Du har erfaring som konsulent gennem nogle
år, hvor du har arbejdet med dataforståelse og helst
på en Microsoft platform. Ansvar falder dig naturligt
og du ser de overordnede linjer før detaljen. Du ved,
at du trives i en hverdag, hvor der er fart på, men
bestemt også tid til at spise kage.
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