IT-CHEF
TIL MODEVIRKSOMHED
BR ÆNDER DU FOR ALT, DER HAR MED IT I EN HANDELSVIRKSOMHED AT GØRE? ER DU NYSGERRIG PÅ
DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING OG DIGITALISERING? SÅ HAR DU NU MULIGHEDEN FOR AT BLIVE EN
CENTR AL AK TØR HOS EN VELETABLERET DANSK MODEVIRKSOMHED, HVOR DU KOMBINERER DINE
IT-KOMPETENCER MED DIN SANS FOR AT DRIVE FORRETNING.
Du beriger og forretningsudvikler med din brede IT-viden
Vi er en økonomisk velfunderet modevirksomhed i vækst med deraf stigende krav til alle IT-relaterede opgaver.
Som IT-chef skal du bruge din teknologiske viden og dine IT-kompetencer til at understøtte virksomhedens
fortsatte fremgang.
Du bliver ansvarlig for alle IT-relaterede opgaver, og dine nøglefunktioner bliver bl.a.:
•
Sikre en stabil og effektiv drift af IT-systemer herunder bl.a. Navision og EDI
•
Optimering og drift af nuværende B2B og B2A
•
Strategi samt projektledelse af egne IT-projekter, eksempelvis udviklingen af B2C shop, BI m.m.
•
Udvikle den fremtidige IT– og digitaliseringsstrategi og derved sikre kontinuerlig effektivisering
•
Daglig drift og IT-support til virksomhedens medarbejdere.
Din dagligdag vil foregå på vores hovedkontor i Kolding, og du vil referere direkte til virksomhedens CEO.
Du ser løsninger fremfor begrænsninger
Du vil blive IT-motoren bag virksomhedens forretningsudvikling. Din naturlige sans for IT og din store drivkraft
vil sørge for, at du lykkes i rollen og holder os up-to-date inden for alle relevante IT-områder, herunder B2A, B2B,
B2C, BI m.m.
Du har erfaring som projektleder og kan dokumentere succesfulde IT-implementeringer som f.eks. B2C, BI.
Du formår at kombinere din stærke forretningsforståelse og dit kommercielle mindset med din nysgerrighed
for IT, hvilket tilsammen bidrager til virksomhedens fortsatte ekspansion med særligt fokus på optimering af
IT-værdikæden.
Mange arbejdsopgaver løser du på egen hånd, hvorfor det er naturligt for dig at arbejde selvstændigt, ligesom
du er god til at administrere og strukturere din arbejdstid. Du er serviceorienteret og sætter en ære i at yde en
god service overfor husets medarbejdere.
Vi ser gerne, at du har erfaring fra en tilsvarende stilling, hvor du har beskæftiget dig med de forskellige
IT-tekniske discipliner. Da vi opererer globalt, er det et must, at du er flydende i dansk og engelsk i skrift og tale.
Løn og ansættelse
Tiltrædelse hurtigst muligt. Løn forhandles i henhold til kvalifikationer.
Interesseret
Send din ansøgning til job@brandsofscandinavia.com og mærk ansøgningen ”IT-chef”.
Vi gennemfører samtaler løbende. Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
administrationschef Susanne Brændgaard på tlf.nr. 21 72 96 07
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