
Global Master Data Koordinator   
til AVK Tech Service
Er du glad for at arbejde 
struktureret og har mod på 
nye udfordringer i en global 
virksomhed? 

Vi har travlt, og søger en 
dygtig kollega til vores 
master data-team

Med opgaven vil du blive en vigtig 
brik i arbejdet med vedligehold og 
kvalitetssikring af globale produktdata. 

Du vil indgå i et team med hovedansvar 
for vores globale master data-system, 
der sikrer at harmoniserede produkt-
data kan deles til lokale ERP-systemer 
hos en lang række AVK-selskaber rundt 
i verden. Dit yndlingsværktøj vil derfor 
blive vores Master Data Repository, der 
er bygget i NAV/Business Central. 

Dit team, afdelingens projektledere 
samt den globale IT funktion bliver dine 
vigtigste samarbejdspartnere.

Vi tilbyder både afvekslende og 
selvstændige opgaver i samarbejde 
med dine kolleger, hvor dagligdagen 
er præget af humor, hjælpsomhed og 
mange bolde i luften. Du får mulighed 
for at sætte dit eget præg på processer 
og arbejdsmetoder.

Dine primære opgaver vil bestå i:

• Strategisk udvikling og vedligehold 
af funktioner i den globale database i 
berøringsfladen mellem produkttekniske 
kolleger og IT

• Sikre kvalitet, klargøring og rensning 
samt vedligehold af globale produktdata

• Daglig kontakt og support til brugere 
ved AVK-selskaber verden over

Til opgaven får du brug for:

• At kommunikere flydende på dansk    
og engelsk

• At være vedvarende insisterende på   
høj datakvalitet

• Gode excel-kundskaber
• At trække på din relevante uddannelse 

eller erfaring med master data-systemer
• Det vil være en fordel, hvis du har en 

teknisk baggrund, men det er ikke et 
krav

Har du spørgsmål, er du meget velkommen 
til at kontakte afdelingsleder Kenneth Blom 
på tlf: 8754 2100.

Send din ansøgning, CV og anbefalinger til 
techservice@avk.dk senest 16. maj 2021. 
Tiltrædelse snarest muligt, og vi indkalder til 
samtaler løbende.

Kort om AVK

Hos AVK udvikler, producerer og sælger 
vi produkter til primært vandforsyning, 
spildevandsbehandling, gasforsyning og 
brandbekæmpelse.

Vi har fuld fokus på at udtænke holdbare 
løsninger, som kan bidrage til vores fælles 
FN-mål omkring bæredygtig udvikling.

Koncernen, der har hovedsæde i Skovby/
Galten nær Aarhus, har mere end 100 
produktions- og salgsselskaber og 
beskæftiger ca. 4.400 medarbejdere på 
verdensplan.

I Galten ligger vores AVK Business 
Development-afdeling for produktudvikling 
sammen med en række andre afdelinger for 
global support til vores datterselskaber. 

AVK er i en rivende udvikling, og de seneste 
par år har budt på mange nye udviklings-
projekter - både i Danmark og globalt.

Læs mere på www.avkvalves.com

http://www.avkvalves.com 

