IT-Manager til Økonomisk Ugebrev
En Search søger for Økonomisk Ugebrev
Økonomisk Ugebrev søger en team- og serviceorienteret IT-Manager med ansvar for udvikling og
drift i et digitalt mediehus.

Vi tilbyder
En spændende og udfordrende stilling, hvor aldrig to dage er ens, og du bliver ansvarlig for at ITfundamentet for redaktionel produktion, salg- og marketing fungerer optimalt. Økonomisk Ugebrev
står midt i en digitaliseringsproces, hvor den nye IT-Manager får en central rolle og stor indflydelse
på det fremtidige systemlandskab. Stillingen giver dig mulighed for at udvikle din kompetencer
bredt indenfor IT, i stedet for at skulle specialisere dig indenfor et snævert område.
Du bliver en del af et lille, men ambitiøst team med solide værdier.
Du kommer til at arbejde for et stærkt og respekteret brand indenfor medieverdenen, som er
velkendt i både erhvervslivet og investorverdenen.
Stillingen er nyoprettet og et vigtigt led i Økonomisk Ugebrevs fortsatte udvikling og vækst. Den
nye IT-Manager skal være dedikeret til opgaven, og arbejde ambitiøst og resultatorienteret sammen
med det øvrige team om at nå de høje vækstmål for virksomheden.

Primære arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•

Udvikling af nye elementer og funktionaliteter til websitet.
Drift af abonnementssystem, CRM, website, SMS-tjeneste og mailsystemer mv. (f.eks.
WordPress, Iteras, Podio, MailChimp, Outlook og Klipfolio).
Udvikling samt drift af alle bagvedliggende automatiseringer.
Drift af IT, internet m.v. Sikre stabilitet af interne og eksterne systemer (herunder hosting, idrev, telefon og internet).
Drift og udvikling i samarbejde med Marketing Manager af online
salgs/markedsføringsredskaber f.eks. Google og SoMe.

Din profil
Du er serviceminded og dygtig til at kommunikere. Du arbejder selvstændigt, tager ansvar og
initiativ, og trives med mange bolde i luften i et hektisk arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at du er en
positiv og robust person, som er dygtig til at samarbejde og bidrage til det gode arbejdsmiljø. Du
arbejder fokuseret og resultatorienteret, og får tingene gjort! Du forstår betydningen af og sætter en
ære i at løse og koordinere opgaverne, så dine ”kunder” er glade og tilfredse.

Din baggrund
•
•
•

En relevant uddannelse indenfor IT.
2-3 års erfaring med udvikling af funktionaliteter til website, samt drift af software,
hardware, netværk etc., plus support.
Det vil være en fordel, men ikke et krav med erfaring indenfor medieområdet.

Økonomisk Ugebrev er Danmarks dybdeborende fagmedie om finans, ledelse og investering. ØU
har redaktionel fokus på nytteværdig og skarphed med en kritisk kant. ØU består i dag af flg.
produkter og aktiviteter: ØU Finans, ØU Ledelse, ØU Samfundsansvar, ØU Bestyrelsesguiden, ØU
Life Science, ØU Formue, ØU Investeringsfond, ØU Trader & ØU konferencer & Seminarer.
Læs mere om Økonomisk Ugebrev: www.ugebrev.dk
Vi tilbyder en udfordrende stilling i et marked og miljø, der er i konstant udvikling. Stillingen giver
gode muligheder for at udnytte og udvikle dine kompetencer indenfor IT. Derudover tror vi på at
give vores medarbejdere et stor grad af fleksibilitet og frihed.
Er du parat til at tage udfordringen op hos Økonomisk Ugebrev, sender du din ansøgning til Else
Nørgaard, som fungerer som ekstern konsulent på opgaven: else.norgaard@ensearch.dk.
Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Else Nørgaard: 3116 0203.

