Aurora Nordic søger en Business Analyst med stor erfaring i
forecasting
Trives du med et bredt ansvarsområde og en pallette af opgaver af analytisk karakter samt kundeservice, så
er her den helt rigtige stilling til dig.
Aurora Nordic Cannabis A/S er en nystartet virksomhed, som er i fuld gang med at opbygge Europas største
produktion af medicinsk cannabis. Vores vision er at tilbyde Europas patienter medicinske cannabis
produkter af høj kvalitet som en effektiv behandling for en bred vifte af medicinske tilstande.
Vi søger en dynamisk Business Analyst med forecasting erfaring.

Om stillingen
Med reference til vores CCO vil du få en spændende hverdag, hvor ingen dage er ens. Dine opgaver vil
spænde bredt fra salgssupport og kundeservice til vores tyske søsterselskab til salgsplanlægning og
udarbejdelse af trends og prognoser. Dine ansvarsområder vil bl.a. dække over:
•

Bindeled mellem produktion og salg, herunder udarbejdelse af analyser, trends og salgsprognoser,
så optimale produktionsniveauer i forhold til efterspørgsel og kundekrav sikres.

•

Etablering af politikker og procedurer, som sikrer bedste praksis indenfor salgsplanlægning,
rapportering og kommunikation.

•

Ad hoc analyser og projekter relateret til bl.a. salgsperformance, procesoptimering på salgssiden,
samt styring af KPI’er og nøgletal.

•

Kontaktperson til vores tyske søsterselskab, herunder analyse af deres produktbehov- og krav samt
ikke mindst sikring af tæt dialog og et højt kommunikations- og serviceniveau.

Din profil
•
•
•
•
•

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund eksempelvis som cand.merc.aud., HD(R) el.lign.
Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale. Gode tyskkundskaber vil desuden være en fordel.
Du har erfaring fra en lignende stilling i medicinalbranchen
Kendskab til import- og eksporttilladelser vil være en fordel.
Du er en erfaren bruger af Excel, og har en generel god it-forståelse.

Som person er du selvstændig, initiativrig og i stand til at have mange bolde i luften. Du er meget stærk til
tal, og har let ved at overskue komplekse problemstillinger, bruge dine analytiske evner og omsætte dem til
konkrete handlinger. Du trives i et miljø under opbygning, hvor du er med til at forme processer og
procedurer. Samtidigt er du en dygtig kommunikator, som sætter en ære i at samarbejde og yde høj service.

Vi tilbyder
En spændende og alsidig hverdag i en nyoprettet virksomhed med dynamik og vækst, og med gode
personlige udviklingsmuligheder. Du vil blive del af et team af dygtige kolleger i et uformelt miljø med højt
humør.
Dit arbejdssted bliver ved Bellinge, sydvest for Odense.

Lyder det som noget for dig?
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte CCO Marianne Hundtofte Nielsen pr. mail
mhn@auroranordic.dk eller telefon +45 30 51 55 29. Du kan læse mere om vores virksomhed på
https://www.auroranordic.dk.
Send venligst din ansøgning, dit CV samt øvrig dokumentation til HR Manager Anita Lindhart på
job@auroranordic.dk. Samtaler finder sted løbende, og vi ansætter, når vi har fundet den rette kandidat.
Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Aurora Nordic Cannabis A/S er et joint venture mellem Alfred Pedersen & Søn og Aurora Inc. Den
canadiske virksomhed Aurora Inc. er en af verdens største cannabis -relaterede virksomheder, og
dækker bredt henover bl.a. cannabisdyrkning, medicinproduktion, distribution, forskning og
udvikling, projektering af cannabisvæksthuse, drift af cannabisklinikker og udda nnelse af
sundhedspersonale.
Vores styrke ligger i kombinationen af Canadiernes store viden og erfaring i alle aspekter af
cannabisproduktion og vores solide danske tradition for effektiv og kvalitetsorienteret gartneridrift .

