Teknisk seniorkonsulent søges til tech-startup
Vi leder efter en skarp seniorkonsulent der kan stå i spidsen for implementeringen af
vores kundeprojekter. Vi har brug for én med gode kommunikative evner, som elsker
processer og som har en teknisk funderet baggrund.
Det vigtigste er, at du på en struktureret måde, kan sætte dig ind i vores kunders
forretningsdomæne, kortlægge deres forretningsprocesser og kan hjælpe dem med at
systemunderstøtte processerne.

Hos ZEVIT udvikler vi software, der hjælper virksomheder i vindindustrien med at samle
og organisere data og – vigtigst af alt - sørge for at det skaber værdi for
virksomhedernes operationelle teams.
Vi er en ung virksomhed med godt 2 år på bagen, med en afdeling i København og en
afdeling i Yerevan (Armenien). Vi består af 14 medarbejdere, med baggrunde indenfor
bl.a. Softwareudvikling, Datalogi, UX og Machine Learning.
Du kommer til at indgå i vores implementeringsteam som består af et dygtigt
udviklerhold samt 2 projektledere. Du kommer i første omgang til at fungere som
projektleder, men vi har en forventing om, at du har ambitionerne til på sigt at overtage
ansvaret for hele implementeringsafdelingen.
Når det er sagt, forestiller vi os, at vores nye seniorkonsulent kommer til at arbejde
med:
•
•
•
•
•

Planlægge og afholde workshops hos vores kunder
Dokumentation of afklaring af forretningsprocesser
Design af løsninger, herunder det samlede arkitekturdesign
Planlægning af projekteksekvering
Projektopfølgning (status-rapportering, budget og timeline)

Derudover forestiller vi os at du:
•
•
•
•
•
•

Har relevant kandidat-uddannelse (Datalog, Civilingeniør, Cand.it eller lignende)
Udadvendt og med en lille sælger i maven
Er flydende på dansk og engelsk i skrift og tale
Er fleksibelt ifm. rejseaktivitet
Har arbejdet i en lignende stilling i minimum 4 år.
Har praktisk erfaring med softwareudvikling.

Hvis det er dig vi skal ansætte, så send os en ansøgning med et CV til:
frederik@zevit.net
Du er også velkommen til at ringe til Frederik Østerbye på tlf. +45 22 11 39 06

