
Om stillingen

Alex Andersen A/S er i fuld gang med en digitaliseringsproces, hvor vi bl.a. har brug for en IT-projektmedarbejder,

der kigger forretningens datagrundlag nøje igennem, analyserer og strukturerer det, så det kan udnyttes bedst

muligt i de nye digitale tiltag. I lige så høj grad skal den kommende IT projektmedarbejder sikre, at de nye digitale

løsninger testes grundigt, inden de rulles ud i virksomheden, og at de efterfølgende spiller korrekt sammen med

vores eksisterende data. Da jobbet både kræver data- og forretningsforståelse, vil du som IT-projektmedarbejder

være involveret i start- og slutfasen af hvert projekt, sammen med vores projektledere og de øvrige deltagere.

Derfor er det et krav, at du er god til at lytte, er rummelig og besidder udmærkede kommunikationsevner.

Har en god arbejds- og datadisciplin

Har erfaring med research og workshops ifm. projekter

Kan arbejde selvstændigt og ikke er bange for at spørge

Er typen, der selv kan tage initiativ når situationen kræver det, men du afstemmer altid med de ansvarlige,

inden du sætter noget i gang. Du er god til efterfølgende at samle op, danne overblik og følge op på sagerne.

Din baggrund

Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende, men vi forventer at du:

Vi forestiller os, at du som minimum har kendskab til ERP og databaser. En klar fordel er, hvis du allerede har

praktisk erfaring med eks. Navision/Microsoft Dynamics og MSSQL på brugerniveau.

A L E X  A N D E R S E N  Ø L U N D  A / S  S Ø G E R

DETALJEORIENTERET IT-
PROJEKTMEDARBEJDER MED FLAIR FOR DATA

Har du interesse for transport og logistik? Er du typen der hurtigt kan spotte fejl og anskue nye muligheder, alene ved
at kigge på tal og datasets? Finder du det motiverende at veksle mellem rutinepræget arbejde og dynamiske

aktiviteter i et miljø præget af travlhed? Kan du svare ja til ovenstående spørgsmål, så har vi et spændende job til dig!

Vi tilbyder

Hos os kommer du til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kolleger i en hverdag med højt

tempo og mange udfordringer. Vi bestræber os på at være en virksomhed, hvor der er rum til det hele menneske

med fokus på balancen mellem arbejds- og privatliv. Vi lægger vægt på både faglig og personlig udvikling, og

sørger for at vores medarbejdere har de kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse deres opgaver.

KONTAKT

For yderligere oplysninger om stillingen kan du kontakte IT-chef Ion Toporan, tlf. 60 25 83 70.

Hvis du synes stillingen lyder interessant, så skynd dig at sende din ansøgning hurtigst muligt til 

job@alex-andersen.dk, opmærket "IT-projektmedarbejder" i emnefeltet . Vi behandler ansøgninger løbende.


