IT-Chef

Business Intelligence Analyst
Karrierestilling for talentfuld profil med
forretningsforståelse, en udadvendt
personlighed samt flair for optimal udnyttelse af data til optimering af løsninger og
processer.
OM JOBBET
Vi søger en IT-chef til nyoprettet stilling på bankens
hovedkontor.
I Nordfyns Bank har vi fokus på at bruge så meget af
vores tid som muligt til at tale med vores kunder. Det
kræver, at vi hele tiden anvender IT optimalt, og er
baggrunden for, at vi nu ønsker at styrke det område
med en IT-chef.
Hovedopgaven bliver en generel styrkelse af hele Business Intelligence området - både i forhold til optimering af interne processer og til den forretningsmæssige
del.
Med reference til Personale- og administrationschefen
bliver IT-chefens opgaver, sammen med afdelingens
øvrige medarbejdere, bl.a. at:
l behandle data, herunder videreformidling til
relevante beslutningstagere
l implementere nye løsninger og værktøjer
l videreudvikle standardløsninger
l medvirke til en generel optimering af bankens
IT-systemer
l IT-support til koncernens øvrige filialer og afdelinger
Der er således tale om et job, der favner bredt fra databehandling og rapportering til optimering, effektivisering og forretningsudvikling.
Nordfyns Bank bruger Bankdata som samarbejdspartner på IT-området. Nordfyns Finans anvender Navision
som primær platform.

Nordfyns Bank har pt. hovedkontor i Bogense og filialer i Nordfyns, Kerteminde, Middelfart og Odense kommuner. Nordfyns
Finans, der er beliggende i Årup og tilbyder erhvervsleasing
i hele Danmark, er også en del af Nordfyns Bank koncernen,
der beskæftiger 120 medarbejdere. Nordfyns Bank har mere
end 6000 aktionærer og har al den frihed og handlekraft, som
gør Nordfyns Bank til en god og dynamisk arbejdsplads med
masser af udfordringer og udviklingsmuligheder.

OM DIG
Du har en relevant baggrund og uddannelse på kandidatniveau, f.eks. datalog, eller tilsvarende niveau
opnået gennem erhvervserfaring. Du er især kendetegnet ved at have stærke kompetencer indenfor de
værktøjer, der bruges til at indhente, analysere og
bearbejde data samt de, der bruges til at præsentere/implementere resultaterne, herunder robot- og
procesværktøjer.
Du er kendetegnet ved et højt drive og ved at du
tager ejerskab af de forskellige opgaver, hvor du er
tovholder. Du har en naturlig nysgerrighed og en
selvstændighed der betyder, at du er naturlig igangsætter med respekt og forståelse for helheden.
OM NORDFYNS BANK
Nordfyns Bank er en stærk og selvstændig bank, og vi
har alle de produkter og services, som vores kunder
forventer af os. Vi trives som et rigtig godt alternativ
til storbankerne. Vi er bevidste om vore begrænsninger men i langt højere grad om vores muligheder.
Som ansat i Nordfyns Bank har du en meget stor grad
af frihed i dit arbejde. Vi arbejder ud fra et værdisæt
med gensidig respekt som omdrejningspunkt.
Lønpakken indeholder pensionsordning, sundhedsforsikring, tandforsikring, 6 ugers ferie og 5 omsorgsdage.
Den 1. juli 2019 flytter bankens administrative funktioner - herunder IT-området - ind i helt nye lokaler,
centralt placeret i Odense. Indtil da, vil arbejdsstedet
være bankens nuværende hovedkontor i Bogense.
Hvis du har uddybende spørgsmål, er du velkommen
til at kontakte Personale- og administrationschef
Flemming Tholsgaard på tlf. 59 48 93 63.
Ansøgninger behandles løbende. Du søger jobbet
HER.

