IT-ansvarlig & TIA-specialist
til lokalt, stærkt forsikringsselskab i vækst

Nøglestilling, hvor du videreudvikler, effektiviserer og supporterer vores TIA-platform
Projektledelse i tæt samarbejde med ledelse og brugere
Generelt IT-ansvar, hvor du supporterer brugere, udvikler og integrerer systemerne
Hos Storstrøms Forsikring oplever vi en kundefremgang, som vi er stolte over, mens vi fortsat arbejder
videre på at få endnu flere tilfredse kunder fremover.
Vi er konkurrencedygtige i forhold til det generelle
marked, og ser os samtidig som en vigtig medspiller
i lokalmiljøet: Vi samarbejder med lokale leverandører og støtter op om de lokale foreninger og klubber. Vi er en stærk og kundenær virksomhed præget
af udvikling og vækst, og vores omsætning er siden
2015 steget med 45 %. Fremgangen baserer sig især
på effektiv IT, centraliseret omkring TIA-platformen.
Vores processer er i høj grad digitale og vi implementerede sidste år TIA 7.5.
Vi søger nu en dygtig IT-ansvarlig & TIA-specialist,
hvis hovedopgave bliver at insource og stå for udvikling og support af vores TIA-platform.
EN SELVSTÆNDIG OG CENTRAL ROLLE
Som IT-ansvarlig & TIA-specialist vil du opleve, at dit
job er meget selvstændigt. Da stillingen er nyoprettet,
kan du i høj grad præge rammerne og dine opgaver,
og der er kort vej fra beslutning til handling. Du refererer til vores økonomichef og samarbejder bredt med
ledelsen og brugerne. Vi forventer, at dit ansvar og
dine opgaver bliver følgende:
•

Konfigurere og applikationsudvikle i TIA 7.5, hvor
du udarbejder præcis dokumentation

•

Udvikle og opdatere produkter og forbedre
skærmbilleder og konti

•

Indlægge kørsler og mailings

•

Debugge på EDI og udveksling af data med bl.a.
Skat og Nets

•

Daglig brugersupport og løsning af opståede fejl

•

Teknisk projektledelse på større interne projekter

•

Brugersupport på andre systemer, bl.a. Navision

•

Mindre integrationer af andre systemer mod TIA

DIN PROFIL: PROGRAMMØR/SOFTWAREUDVIKLER
MED SOLID ERFARING FRA TIA ELLER ORACLE
Da du bliver ansvarlig for at videreudvikle og supportere ”motoren” i vores forretning, ser vi gerne at du
har flere års erfaring med udvikling og programmering i TIA eller Oracle fra et forsikringsselskab eller en
IT/konsulentvirksomhed. På programmeringssiden
har du erfaring med PL/SQL, Forms, ADF, Oracle database og WebLogic. Erfaring med webservices og Java
vil være en fordel.
Uddannelsesmæssigt er du formentlig kandidat inden
for IT fra et universitet, IT Universitetet eller DTU. Du
kan også have en anden teknisk uddannelse kombineret med omfattende erfaring med TIA.
Nogleord om dig som person er: Selvstændig og ansvarsbevidst. Du er god til at samarbejde og stiller
høje krav til kvaliteten af dit arbejde. Du er løsningsorienteret og tænker positivt, og du motiveres af tilfredse brugere og leverer til aftalt tid.
Da du får arbejdsplads i Stege eller evt. Maribo, er det
vigtigt, at du bor inden for pendlerafstand, eller er
indstillet på at flytte til området.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Storstrøms Forsikring samarbejder med rekrutteringsvirksomheden Gaarn Thomsen & Partners A/S.
Send derfor en mail med din ansøgning og CV til
kb@gtp.dk med emnet ‘IT-ansvarlig & TIA-specialist’.
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til
at kontakte vores økonomichef Henrik K. Mogensen
på tlf. 27 12 11 27, eller Klaus Brund hos Gaarn Thomsen & Partners på tlf. 40 58 40 86. Vi behandler enhver
forespørgsel/ansøgning og personfølsomme oplysninger i fortrolighed.

Læs mere om os på stofo.dk

