
Kunne du tænke dig at blive en del af en global koncern, hvor du 
får masser af tværfagligt samarbejde og en central rolle i at definere, 
styrke og drifte vores BI-setup? 

”Du får en spændende karrierestilling i 
en international virksomhed med gode 
udviklingsmuligheder. For du kommer til 
at hjælpe med at definere vores fremtidige 
arkitektur og governance på BI-området,” 
fortæller Joachim Tjørnelund, digitial process 
manager.

Du definerer kursen for vores fremtidige BI-
setup

Som business intelligence specialist sætter du 
dig ind i forretningens krav og sikrer, at vores 
BI-platform og -arkitektur understøtter vores 
rapportering og -analysebehov. Samtidig er det dig, 
der løbende opdaterer vores business intelligence-
governance, så den skaber struktur og fleksibilitet 
for vores brugere.

Dine primære arbejdsopgaver vil derfor indebære, at 
du blandt andet:
• indsamler behov fra forretningen og dine 

erfarne kolleger – og sikrer konsistens i vores 
løsninger og arkitektur

• definerer BI-governance på området samt 
værktøjs- og applikationsvalg hertil

• udarbejder strategien i samarbejde med vores 
BI-interessenter

• uddanner og træner dine kolleger i brugen af 
BI og laver en superbrugergruppe på tværs af 
selskaber på sigt.

Du kommer blandt andet til at arbejde i BI-værktøjer 
såsom TARGIT og Microsoft Power BI samt i vores 
ERP-platforme, Microsoft Business Central og 
Microsoft Finance and Operations. 

”Du er i høj grad også med til at definere din rolle 
og vores roadmap fremadrettet. Og du kommer 
til at arbejde i en bred rolle, som stiller krav til din 
strategiske og tekniske kunnen,” slutter Joachim.

Få gode kolleger og de bedste vilkår

På vores hovedsæde i Galten mellem Århus og 
Silkeborg venter dine 300 nye kolleger på at tage 
godt imod dig. Vi har en åben og støttende kultur, 
hvor vi er gode til hjælpe hinanden og komme i mål 
med vores vækstambitioner.

Til hverdag får du plads i vores digitale team 
– Digital processes and applications. Ud over 
business intelligence, håndterer vi også den 
overordnede solution-arkitektur på tværs af 
vores mange applikationer og systemer samt 
appudvikling, robotter, websites og den digitale 
route-to-market. 

Og du får selvfølgelig de bedste vilkår for 
fleksibilitet, for du kan arbejde hjemmefra ved 
behov.

BI-erfaring og tillid til teamwork 
• Du har en relevant uddannelse fx som cand.it.
• Du har nogle års erfaring fra lignende roller, 

hvor du har arbejdet med BI-løsninger og 
arkitektur. 

• Du har gerne erfaring fra en 
produktionsvirksomhed – det er en fordel, men 
ikke et krav.

• Du er meget løsningsorienteret, god til at lytte 
og tror på, at de bedste løsninger skabes i 
fællesskab. 

• Du taler og skriver dansk og engelsk, da vi er 
en international virksomhed. 

Interesseret?
Jobindex er rekrutteringspartner på denne stilling. 
Har du spørgsmål til processen, kan du kontakte IT-
rekrutteringskonsulent hos Jobindex Cecilie Skjold 
på 7245 9602.

Ansøg stillingen ved at klikke HER. Tiltrædelse er 
snarest muligt, men vi venter naturligvis gerne på 
den helt rigtige kandidat.

Om AVK

AVKs kerneområde er udvikling og 
produktion af ventiler, hydranter og tilbehør.

Vores produkter er vigtige dele i 
infrastrukturen verden over indenfor 
håndtering af drikkevand, gas, spildevand, 
brandbekæmpelse og en lang række 
industrielle processer.

AVK er en familiejet koncern, og har 
hovedkvarter i Galten mellem Aarhus og 
Silkeborg.

Med en omsætning på over 6,4 milliarder og 
en medarbejderskare på over 4,500 er AVK 
en betydelig spiller i vandindustrien.

www.avkvalves.com
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