IT-konsulent til ”servicering”af den kommunale sektor
Brænder du for at gøre systemer simple og brugervenlige? Ønsker du at sikre kommunerne optimale betingelser i deres IT-system? Har du erfaring med web- og appbaserede løsninger? Kan du operere i spændingsfeltet mellem brugere og udviklere?
Hos NOVAX A/S bliver du en del af en virksomhed i vækst, hvor der er mange alsidige opgaver. Du vil blive tilknyttet vores afdeling, der leverer løsninger til den
kommunale sektor. Ansættelsen vil enten være tilknyttet vores hovedkontor i Lystrup eller vores kontor i Taastrup, afhængig af hvor vi finder den rette kandidat.
Ved ansættelse i Taastrup, vil du kunne forvente en del rejseaktivitet til vores hovedkontor i Lystrup.
Med et øget fokus på webbaserede løsninger, arbejder vi på at styrke vores position som markedsførende i levering af elektroniske patientjournalsystemer til den
kommunale sundhedspleje, samt andre dele af den kommunale sektor. På tværs
af applikationer, digitale platforme og kundekontakt er vores mål at levere unikke
løsninger og services, som understøtter vore kunders behov. Til denne rejse har vi
brug for talentfulde og motiverede konsulenter.

Hvem er vi:
NOVAX er en familieejet virksomhed, med mere end 50
medarbejdere fordelt på
hovedkontoret i Lystrup, uden
for Aarhus og på vores kontor
i Taastrup. Vores kultur er
præget af et stærkt kollegialt
sammenhold og en uformel
tone. Læs mere om os på
www.novax.dk
Send din ansøgning til:
info@novax.dk

Du kommer i berøring med mange forskellige discipliner fra rådgivning, design,
test, support, projektarbejde, kundeopstart, Business Intelligence mm.

Ansøgningsfrist:

I tæt dialog med vores brugere bliver du en nøglespiller i forhold til at sikre, at
vores softwareudvikling understøtter vores kunders behov. Du laver fejlfinding og
problemløsning for brugerne og rådgiver dem om, hvordan de får mest ud af deres løsninger. Er der behov for ændringer, hjælper du med at finde den bedste
måde at udføre opgaven på og formidler løsningen videre til vores udviklere.

Vi holder løbende samtaler.
Ansættelse snarest muligt

Der er mange indgangsvinkler til stillingen! Vi leder efter en person, der:


Har en uddannelse på bachelor eller kandidatniveau, gerne indenfor IT,
sundheds-IT, Informationsvidenskab, HA.Dat, Cand.Merc.Dat, Cand.Polyt



Er god til at sætte sig ind i andres behov og beskrive og udarbejde løsningsforslag



Er ansvarsbevidst, systematisk og kan samarbejde på alle niveauer



Er service-minded, udadvendt og evner at arbejde selvstændigt



Behersker dansk og engelsk i skrift og tale

Har du kendskab og erfaring med webudvikling, BI, UX, undervisning og den kommunale sektor er det en fordel, men det er ikke et must.
Vi tilbyder et interessant job i et spændende firma med gode arbejdsforhold, med
mange sociale aktiviteter. Du får løn efter kvalifikationer og ansvar, en attraktiv
pensionspakke, en velfungerende frokostordning og gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

D. 24. januar 2018.

Yderligere oplysninger:
Kontakt afdelingsleder
Kathrine Cecilie Christensen
Tlf. 20585509

