B I-udvi kler ti l konsulenthus i
vækst
SOAK tilbyder:
En positiv, konstruktiv, uformel og energisk arbejdsplads
med god team-spirit og med
kompetente og professionelle kollegaer.
Vi gør hinanden bedre. Vi
sparrer. Vi samarbejder. Der
er højt til loftet og der er
frihed under ansvar.
Vi tilbyder spændende arbejdsopgaver og interessante kunder og kundeopgaver.
Mulighed for hjemmearbejdsplads, attraktiv lønpakke, pensionsordning, 6 ugers
ferie og meget mere.
Løbende opkvalificering via
kurser, seminarer, certificeringer etc.
Lokation:
Kontor i Vejle, men geografi
skal ikke stoppe os.
Start:
Hurtigst muligt
Interesseret:
Send ansøgning & CV til:
Søren Agerbo; sj@soak.dk
Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen
til at ringe for en snak på tlf.
+45 4017 6672

SOAK A/S
Foldegade 35-39 1. sal
7100 Vejle
Tlf. 8993 7655
CVR. 31274486
www.soak.dk

ER DU VORES NYE KOLLEGA?
Er du helt tosset med Microsoft BI ligesom os? Og
vil du udfordres og udvikle
dig fagligt i et BI-fokuseret
konsulenthus med ambitioner, og hvor vi har fokus
på, at det skal være både
sjovt og spændende at gå
på arbejde hver dag? Så
kunne jobbet som BIkonsulent hos SOAK være
det helt rigtige for dig.
Vi oplever en stadigt stigende kundetilgang og
dermed flere spændende
BI-projekter, og søger derfor endnu en kollega til
vores allerede stærke team
af BI-konsulenter.
Hos SOAK er vi dedikeret
til Microsoft Business Intelligence og relaterede produkter, og du vil komme til
at arbejde med (og måske
lære) Data Warehouse,
Reporting Service, Integration Service, Analysis Services, Power BI, Machine
Learning, AI, Azure, SQL
Server, Office 365, Big Data
Teknologier som HDInsight
og meget mere i samme
boldgade.

Vi designer, udvikler og
implementerer kundernes
BI-løsninger. Fra første
snak med kunden om formål og design af Data Warehouse, til uddannelse af
slutbrugerne i fx Power BI.
Vi arbejder efter Microsoft
Best Practice og har altid
et øje på kundens forretningen - ”Hvad skaber
værdi for kunden” er et
vigtigt omdrejningspunkt i
alt hvad vi laver. Kunderne
har tillid til os og vi til dem.
Vi har kunder i flere kategorier: i Staten, Regioner,
Kommuner, store danske
virksomheder med internationalt snit og enorme
installationer, men også
mindre virksomheder som
har fået øjnene op for de
muligheder der ligger i
data, hvis de anvendes
rigtigt - her hjælper SOAK
med at føre ambitionerne
ud i livet med indsigt, viden, fleksibilitet og et højt
serviceniveau.
Vi er meget fleksible med
dine evner, og vi har 2 typer profiler som vi kigger
efter, og som vi tror kan

hjælpe os til ”next level”:
1) Du er erfaren, har gennemført BI-projekter og
kan arbejde selvstændigt
2) Du er uerfaren, måske
uddannet inden for økonomi med flair og interesse
for IT/ Excel.
Det vigtigste ér, at du har
drive, er nysgerrig på BI, er
god til at lytte og til at
snakke med andre mennesker og at du er struktureret - resten skal vi nok få
fyldt på.
Vi håber, at ovenstående
har fanget din interesse og
at du vil være med til at
præge den fortsatte udvikling af SOAK. Vi afholder
løbende ansættelsessamtaler, så send gerne en
ansøgning allerede i dag
eller ring og få en snak
med Søren om mulighederne.
Vi ser meget frem til at
høre fra dig!
Mvh.
SOAK
- Din BI afdeling.

OM SOAK
SOAK er en ung og ambitiøs spiller på det danske BI-marked. Virksomheden vokser via organisk vækst med et spændende eksisterende kundegrundlag og en voksende tilgang af nye
kunder. Virksomheden har kontor i Vejle, men har kunder i hele landet og enkelte i udlandet,
bl.a. i Dubai, UK, USA og Letland.

