Kreditbanken søger
IT-konsulent til Aabenraa
Da en af vores medarbejdere går på pension,
søger vi en IT-konsulent til bankens IT-afdeling i
Aabenraa. Afdelingen har 3 medarbejdere, der
alle har en stor berøringsflade på tværs af organisationen.
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brænder for tal og data og trives i krydsfeltet mellem data, analyse og IT
er god og hurtig til at tilegne dig viden.
Det vil være en fordel, hvis du kender
til bankdrift i forvejen og i særdeleshed
systemadministration i 3270, men vi klæder gerne den rigtige profil godt på
har kendskab til SQL, SAS-udtræk, Power
BI, Microsoft Cloud
har kendskab til automatisering
er bevidst om værdien af at etablere et
godt netværk
tager ansvar og er en teamspiller
kan håndtere mange bolde i luften og
samtidig få opgaver afsluttet
bidrager med godt humør og flid i en
travl dagligdag.

Dine primære arbejdsopgaver vil være
•

at medvirke til at drifte bankens nuværende infrastuktur i samarbejde med vores
eksterne leverandører - primært Bankdata

at understøtte udrulning af infrastruktur
og nye løsninger
at deltage i den løbende dialog med
ban kens forretningsområder omkring
behov, ønsker og sparring om løsninger
at sikre det rette IT-sikkerheds- og complianceniveau for bankens løsninger.

Vi tilbyder dig
•

ansættelse i et af Danmarks mest solide
pengeinstitutter
• en spændende dagligdag, hvor fleksibilitet, ansvarlighed og nærvær er på dagsordenen
• et job, hvor du får indflydelse på dine
arbejdsopgaver, men også skal arbejde
tæt sammen med afdelingens øvrige
medarbejdere
• løn- og ansættelsesvilkår, der modsvarer
dine kvalifikationer og din indsats.
		

Vil du vide mere om jobbet

…så kontakt afdelingsdirektør Tom Lauritzen
på telefon 7333 1705 (tol@kreditbanken.dk.)
eller underdirektør Steen Kernfelt på telefon
7333 1750.

Send en kortfattet ansøgning…

til Steen Kernfelt på mail ske@kreditbanken.dk

H.P. Hanssens Gade 17 · 6200 Aabenraa · Tlf. 7333 1700 · email: aab@kreditbanken.dk
Kreditbanken er Sønderjyllands lokale bank med afdelinger i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder. Vi
skaber værdi til mennesker, som ønsker en sund økonomi. Vores ca. 85 kompetente medarbejdere arbejder
efter vores værdier: Fleksibel, ansvarlig og nærværende - tilsat en god portion sund fornuft

