Business Analyst til forretningsudvikling i Waoo
Kunne du tænke dig at arbejde med Business Intelligence systemer, analyser og Customer Insights og tage det
til nye højder? Har du erfaring med at udarbejde analyser og rapportering? Er du entusiastisk, selvkørende og
særdeles struktureret? Så er du måske lige den, som vi mangler.
Hvilke udfordringer får du?
Du vil indgå i et team, der sammen har ansvaret for virksomhedens Business Intelligence systemer,
analyser og Customer Insights. Her vil du få et stort ansvar for at bistå Waoo og virksomhedens partnere
med information og analyser primært baseret på det interne Datawarehouse. Dit ansvarsområde vil være
BI systemet, dets anvendelse og udvikling. Du vil desuden levere standardrapportering og ad hoc
analyser samt være kravstiller til data i Datawarehouse. Et nyt Datawarehouse er under opbygning og
valget af fremtidens BI værktøj skal besluttes, og her bliver du en central spiller og får lov til at sætte dit
aftryk på forløbet.
Et vigtigt område for analyseafdelingen er at bidrage aktivt i udviklingsprojekter og udarbejdelsen af
forretningsplaner og business cases, og det forventes, at du med indsigt og nysgerrighed bidrager til
dette.
Hvem er du?
Du har en videregående uddannelse. som f.eks. cand. merc. eller lignende. Desuden har du relevant
erfaring og brænder for at arbejde med data i krydsfeltet mellem marked, brugeradfærd og teknologiske
muligheder. Hvis du tidligere har arbejdet med analyser og/eller business Intelligence inden for
telebranchen eller lignende brancher, er det en fordel.
Du er kreativ, men har også en udpræget struktureret og analytisk tilgang og arbejder hjemmevant med
markeds- og forbruger insights. Din indsigt og viden omsætter du til læring for den øvrige organisation
og leverer dermed et vigtigt bidrag til at skabe succesfulde koncepter, produkter og lanceringsplaner. Du
ved desuden, at din succes afhænger af din evne til at skabe engagement og kunne samarbejde for
derigennem at skabe resultater.
Waoo som arbejdsplads
Bag Waoo står 6 danske fibernet- og energiselskaber, som har egne fibernet. Tilsammen leverer vi
oplevelser med lysets hast i form af den ultimative digitale løsning. Vi er i en branche, der aldrig står
stille, og derfor er vi fremadrettede og dynamiske i vores dagligdag, og det gør det spændende at
arbejde hos os. Vi søger medarbejdere, som er dygtige, engagerede og motiverede – og til gengæld
tilbyder vi et inspirerende arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt på medarbejdernes personlige- og faglige
kompetencer og udvikling. Desuden tilbydes gode løn- og ansættelsesvilkår samt attraktiv
pensionsordning og sundhedsforsikring.
Interesseret?
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Forretningsudvikling & Strategidirektør
Allan Baadsgaard på telefon 26799834. Læs eventuelt mere om Waoo på www.waoo.dk.
Ellers send din ansøgning med tilhørende CV på e-mail til job@waoo.dk og mærk ansøgningen ”Business
Analyst – 201903”. Vi afholder samtaler løbende og anbefaler, at du sender din ansøgning og CV hurtigst
muligt.
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