ANDELSK ASSEN.DK

VI SØGER EN IT-KONSULENT MED
ERFARING I ROBOTUDVIKLING TIL
DIGITALISERING OG AUTOMATISERING
Danske Andelskassers Bank A/S arbejder hele tiden med automatisering og optimering af processer og arbejdsopgaver, og i det arbejde spiller robotter allerede en vigtig rolle. Vi søger nu endnu en
it-konsulent med interesse i robotudvikling, der kan hjælpe os med at levere hurtige, let anvende
lige og relevante løsninger for vores kunder og kolleger.
Jobbet
I dit job som it-konsulent i Danske Andelskassers Bank A/S
bliver du en del af bankens it-afdeling, som er et team på i alt
10 personer, der arbejder sammen om mange vigtige og spændende drifts- og udviklingsopgaver i et tæt samarbejde med
bankens øvrige afdelinger.
Din primære arbejdsopgaver vil være udvikling og programmering af robotter samt andre opgaver i relation til automatisering
og optimering af processer i samarbejde med bankens procesteam og forretningsområder. Vi anvender Kapow som værktøj
til robotudvikling.
Udover udvikling af robotter får du en væsentlig rolle i planlægningen og udrulningen af Office 365 i banken, herunder hvordan
vi bedst anvender de underliggende muligheder i forhold til
onlinemøder, dokumentstruktur m.v.
Du får desuden opgaver i forhold til:
•	opsætning, implementering og administration af
systemer fra BEC
• intern it-support på systemer til alle kolleger i banken
Banken har et tæt samarbejde med vores it-central BEC, hvor
du også bliver en del af et solidt netværk med et inspirerende
tværgående samarbejde
Du har:
•	kendskab til arbejdet i den finansielle sektor, og det er en
fordel, hvis du allerede har kendskab til BEC’s systemer
•	erfaring med udvikling af robotter og gerne i Kapow eller et
lignende robotværktøj
•	kompetencer inden for en eller flere af teknologierne MS SQL,
SAS, HTML 5, Javascript, .Net / C# og Azure
•	stærke kompetencer inden for Office 365 og har lyst til at
spille en væsentlig rolle i banken på det område

•	en systematisk tilgang til arbejdet, og du kan arbejde både
selvstændigt og i fællesskab med andre
•	gode samarbejdsevner og du yder en hurtig, imødekommende og professionel hjælp til dine kolleger
Din profil
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse inden for it eller
lignende. Det er ikke afgørende om, du er næsten nyuddannet
eller har nogle års erfaring. Det er en fordel, hvis du kendskab til
udvikling af løsningen til den finansielle sektor, men ikke et krav.
Vi tilbyder
Du får et job med gode muligheder for personlig udvikling i et
team med gode og kompetente kolleger. I hverdagen kommer
du til at samarbejde med mange forskellige kolleger på tværs af
organisationen.
Banken har en flad struktur, vi er en arbejdsplads med en uformel omgangstone, og vi prioriterer medarbejdernes trivsel og
motivation højt.
Vi har attraktive løn- og ansættelsesvilkår, der vil afspejle dine
kvalifikationer. Du får desuden en række personalegoder, såsom
6 ugers ferie, omsorgsdage, kantineordning, frugt, sundhedsforsikring, attraktiv pensionsordning og tandforsikring.
Har du spørgsmål, eller vil du høre mere om jobbet?
Så er du meget velkommen til at kontakte it-direktør Jens D.
Hansen på telefon 8799 3087 / 5131 3087 eller HR-chef Jørn V.
Pedersen på telefon 8799 3010.
Send din ansøgning hurtigst muligt via andelskassen.dk. Vi
afholder løbende samtaler og ansætter, når vi har fundet den
rette kandidat.

Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, 8830 Tjele
	Hovedkontoret ligger i Hammershøj mellem Randers og Viborg
og beskæftiger ca. 110 medarbejdere
Andelskassen har 17 filialer og et landbrugscenter   
Vi er i alt 310 medarbejdere.
– Læs mere om Andelskassen på andelskassen.dk.

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S · CVR-nr.: 31843219

