Er det dig
– eller en
du kender?

Administrativ medarbejder
– der brænder for IT
Har du sans for både forretning og IT?
SAGRO søger en administrativ medarbejder, der kan medvirke til implementering og drift af RPA-processer i SAGRO, men som også kan
medvirke til vedligehold og optimering af øvrige eksisterende IT-systemer – herunder forbedre brugervenlighed og tilgængelighed.
Jobbet:
• Implementering og efterfølgende drift af RPA-processer
• Vedligeholdelse og optimering af IT-systemer i øvrigt (primært ERP-system)
• Aministrere dokumentstyringssystemer, især med fokus på håndtering af persondata (GDPR)
• Arbejde med databaser og dataudtræk – sikre at medarbejdere har let adgang til relevante data
• Løse diverse administrative opgaver i IT-afdelingen
• Du bliver en del af et team på seks medarbejdere, der samlet forestår IT-driften i SAGRO
Vi forventer at du:
• arbejder systematisk og struktureret
• har lyst til at tage ansvar
• er detaljeorienteret
• er god til at kommunikere, formidle viden og udarbejde guides
• har stærke Excel-kompetencer
• brænder for IT og har en naturlig interesse for udvikling/optimering
Det vil være en fordel, hvis du har:
• erfaring med RPA-processer
• erfaring med projektstyring
• kendskab til Microsoft Dynamics NAV
• erfaring med databaser
Vi har højt til loftet, plads til armbevægelser og let til smil. Det håber vi også du har!
Vi tilbyder fleksible arbejdstider, betaling af relevant uddannelse og kurser samt kantineordning.
Arbejdsted: Esbjerg
Ansøgningsfrist og tiltrædelse: Stillingen ønskes besat snarest, og vi venter gerne på den rigtige.
Søg stillingen HER
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Kim Hansen på tlf. 7660 2122 eller kha@sagro.dk

SAGRO er landets største rådgivningsselskab med ca. 475 medarbejdere, der servicerer kunder i landbruget og
det øvrige erhvervsliv. I rådgivningshuse i Holstebro, Herning, Billund og Esbjerg har vi højt kvalificerede rådgivere
inden for alle landbrugsmæssige og erhvervsmæssige forhold.
Læs mere på www.sagro.dk

