Konsulent Automic / UC 4, Process-Automation, Job-Scheduling
Til et IT-konsulentfirma med ca. 70 faste medarbejdere med hovedkontor i Salzgitter/Tyskland
søger vi en Automic / UC4 specialist til filialen i Bremen/Tyskland - til divisionen”Business Process
Automation”. Vi søger efter en ekspert, der har relevant erhvervserfaring og som med stor
problemløsningsevne kan imødekomme kundernes behov.
Den rådgivende rolle er en nøgleopgave, der kræver god perception og proaktivt samarbejde
med kunderne. Målet er en bæredygtig forbedring af kunden og deres levering af service samt
optimering og automatisering af deres processer. Uddannelsen af deres medarbejdere er også
en væsentlig del af opgaven.
Dit udgangspunkt kan være Bremen/Tyskland,
Skåne/Sverige – du har mulighed for at vælge.

Københavnsområdet/Danmark

eller

Dine opgaver
•
•
•
•
•
•
•

Rådgivning og support af kunderne i tekniske spørgsmål
Programmering af de relevante Apps/it-værktøjer
Ansvarlig for den økonomiske, rettidige og kvalitetsorienterede behandling af projekterne
Støtte og support med tekniske spørgsmål og problemer også i andre it-produkter hos
virksomheden, hvis muligt
Du har en varig indvirkning på virksomhedens innovative it-planlægning og -processer
Udvikling og oprettelse af nye applikationer ved hjælp af Automic / UC4 - virksomheden er
prefered partner af Automic
Samarbejde i planlægning inden for salg og teknologi

Dine kvalifikationer
•
•

•
•
•
•

Fuldført studie i datalogi, erhvervsinformatik eller en anden sammenlignelig uddannelse i IT.
Ideelt set flere års faglig og projektmæssig relevant uddannelse
Grundig viden om it-teknologier Jobplanlægning, Automic, UC4, Linux / UNIXsystemkundskab, Windows Server, Mainframe / Host, SAP R3-databaser, ORACLE,
MySQL, multifiloverførsel, FTP-kommunikation, TCP / IP, Telnet, Software Shell, awk, sed,
Java, SQL, Perl
Meget gode analytiske og kommunikationsevner
Selvstændig, ansvarlig med et udadvendt approach
Rejser – kortvarige i Skandinavien
Sprog – det er et must at dansk og engelsk er fluent

Du kan forvente udfordrende opgaver og selvstændigt arbejde i et moderne og vækstorienteret
firma. Virksomheden har succes, giver dig gode personlige udsigter og en indkomst, der er
markedsudviklet og præstationsorienteret.
Send venligst din ansøgning CV med angivelse af dine lønforventninger og mulig
ansættelsesdato som pdf- eller Word-fil via e-mail til: kh@exactrecruitment.com. Inden da kan
du kontakte Torben Hill på mobil +20401665.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og garanterer selvfølgelig vi din diskretion.
Your Exact Recruitment Team

