
22.2.2019 Datanørd til analyseopgaver inden for vanddistribution |

https://www.envidan.dk/datanoerd-til-analyseopgaver-inden-for-vanddistribution 1/4

(/forside)

DK (/?Id=1) NO (/?Id=209) SE
(/?Id=367) GB (/?Id=749)

(/FORSIDE)

Datanørd til analyseopgaver inden for
vanddistribution
21-02-201921-02-2019

Er du bare vild med data – jo flere data jo bedre – og har du flair for håndteringen af dem? Vil du arbejde med hydrauliske modeller
og GIS og vil du have Danmarks bedste kolleger, såvel fagligt som socialt? Så læs hvordan du bliver en del af vores dygtige
vandteam i Aarhus!

Hos EnviDan er vi EnviDanere, og det betyder noget! Der betyder at vi har stor medindflydelse og flad ledelsesstruktur. Den tillid
vores kunder viser os, viser vi også hinanden. Det giver plads til faglige udvikling og forskelligheder.  
 
Hos os bliver du en del af en engageret og ambitiøs organisation, hvor du vil komme til at arbejde med:

Mulighed for dataanalyser i Excel, VBA, Access, Python og SQL server
Mulighed for håndtering af data i vores portalmiljø (https://portal.envidan.com/Portal)
Mulighed for håndtering af ledningsregistreringsdata
Mulighed for at kode selv
Mulighed for at arbejde med opstilling og kalibrering af offline og real-time Aquis og MIKE URBAN modeller. 
Mulighed for modelberegninger og ledningsnetanalyser i forbindelse med renoveringsprioritering, udbygning og strukturel
planlægning
Mulighed for videreudvikling af EnviDans stærke model- og planlægningsværktøjer
Mulighed for kundekontakt og –sparring på projekterne.

 
Solid faglig ballast og lyst til udvikling er vejen frem hos osSolid faglig ballast og lyst til udvikling er vejen frem hos os
Vi søger en udviklingsorienteret systematisk ingeniør/datamatiker eller lignende med høj nørdfaktor (på den gode måde) og med
en analytisk tilgang til opgaverne, som kan jonglere data mellem regneark, hydrauliske modeller, GIS og databaser.
 
Vi ser gerne, at du har erfaring med branchen og evt. et godt netværk, men det er ikke en forudsætning. Du skal først og fremmest
have kompetencerne til og et ønske om at gå i dybden med dit fagområde, hvor databehandling og modellering er nøgleordene. 
 
Vi er nok knapt så firkantede, men du må gerne have kantVi er nok knapt så firkantede, men du må gerne have kant
Vi er med helt fremme, når det gælder innovation inden for vores fagområde, og vi har afsat tid og penge til udvikling. Vi
reinvesterer hvert år 20 % af virksomhedens overskud i udviklingen af nye løsninger og teknologier i tæt samarbejde med de
danske forsyninger og kommuner. Innovation er sjovt og udfordrende for vores medarbejdere, og så er det en integreret del at de
løsninger, vi tilbyder vores kunder, og en del af det, vi tilbyder dig, som medarbejder hos EnviDan. Vi tager ansvar for din udvikling,
og hos os er dine input med til at skabe den fælles videre udvikling af EnviDan.
 
Gør en forskel for miljøet sammen med os – kontakt os for at høre mereGør en forskel for miljøet sammen med os – kontakt os for at høre mere
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Vores mål er at levere bæredygtige helhedsorienterede løsninger for et godt miljø; og hvis du vil med om bord, så send din
ansøgning til Helle Jegsen på hej@envidan.dk (mailto:hej@envidan.dk). For supplerende information om stillingen så ring eller skriv
til afdelingschef Jens Dyrberg på 60 11 12 22 eller jdn@envidan.dk (mailto:jdn@envidan.dk)
Ansøgninger behandles fortroligt og løbende, og stillingsopslaget lukkes ned, når den rette kandidat er fundet.

Du kan også læse, hvad nogle af vores medarbejdere siger om at arbejde hos EnviDan HER (/envidanere/at-være-envidaner)

 

KONTAKT MIG 
FOR MERE INFO 
OM STILLINGEN
JENS DYRBERG NIELSEN
+45 60 11 12 22
jdn@envidan.dk (mailto:jdn@envidan.dk)
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