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Ansøg nu

 

Henvis job:  

 Tilføj til Gemte job  

Tilbage

Opret en profil | Log på

Data Scientist / Data Engineer
Vil du være med på rejsen indenfor Machine Learning er dit næste job måske i den nystartede
afdeling Business Analytics!  

Om afdelingen

Du bliver en del af Customer Contact Center, som dækker alle områder indenfor call-centre, herunder drift
af 5 kundecentre, YouSee’s største salgskanal, kapacitetsplanlægning, uddannelse og procesoptimering. Du
kommer til at indgå i Contact Center Operations i afdelingen Business Analytics. Afdelingen arbejder på
tværs af CCC og leverer alt indenfor forretningsanalyser, herunder data management, rapportering,
analyser og forretningsudvikling. Afdelingen er med til at sætte den strategiske retning for CCC, idet de
med data og analyser danner grundlaget for mange ledelsesbeslutninger. Dit input til dette, vil være på
områder som AI og Machine Learning. Du kommer til at arbejde på tværs af CCC og dine nærmeste
kolleger er IT-mindede analytikere, som alle arbejder indenfor Business Intelligence. Vi har en uformel
tone i afdelingen, og vægter samarbejde og kommunikation på tværs af afdelinger højt. Vores team består
af 5 engagerede analytikere med base i Århus, Odense og Sønderborg. Du kommer selv til at arbejde på
Sletvej i Aarhus.

Din rolle og dine opgaver er:

Som Data Scientist / Data Engineer vil du have ansvaret for komplekse dataanalyser. Gennem Machine
Learning, AI og Azure data samt Analytics tjenester er du i stand til at omsætte store mængder data til
brugbare forretningsindsigter. Herunder at udvikle metoder og teknologi til at anvende Machine Learning /
AI indenfor Customer Contact Center, bl.a. til forecasting/prediction. Du vil i samarbejde med dine
kollegaer have ansvar for at indsamle, aggregere, lagre og afstemme data til brug for dine egne
dataanalyser.

Om dig

·         Akademisk uddannelse indenfor IT, analyse eller lignende f.eks. cand. IT, cand. merc. BI, cand. 
      scient. oecon., civilingeniør indenfor IT eller lign.
·         2-5 års erfaring
·         Talentfuld og nysgerrig på fremtidige løsninger og teknologier
·         Erfaring med AI og Machine Learning
·         Kendskab til Microsoft Azure og Azure Analytics er et plus.

Du er med til at skabe rygraden i alle fremtidige CCO-leverancer og det er derfor vigtigt, at du ikke går på
kompromis med kvaliteten. Dataverifikation, kontrol og godkendelse inden udgivelse er en selvfølge, og du
forventes proaktivt at komme med løsningsforslag indenfor dit område.

Ansøgning og kontakt

Ansøgningsfristen er den 28. februar, men da vi ønsker at besætte stillingen snarest muligt, holder vi
løbende samtaler og ansætter så snart vi har fundet den rigtige kandidat. Du hører fra os inden for 3 uger
efter fristens udløb. Har du spørgsmål til stillingen, så ring til projektchef Per Steffensen på tlf. 20 30 07 09
eller afdelingsleder Lars Ørnholt Kier på tlf. 21 64 21 85.  
 

Ansøgningsfrist:
28. februar 2019

Kontaktperson:
Projektchef, Per Steffensen, tlf.: 2030 0709 eller afdelingsleder, Lars Ørnholt Kier, tlf.: 21 64 21 85. 

Arbejdssted:
Sletvej 30, Aarhus

Ansøgning:
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