Vil du med på rejsen?
Send din ansøgning, foto og dit CV
på job@scalepoint.com
Har du spørgsmål til stillingen, kan
du kontakte Jan Bigum (Vice
President, Service) på telefon:
+45 27908024

Scalepoint leder efter en skarp Junior Business Analyst, der kan omsætte data til
konkrete tiltag (10-12 timer/uge)
Mod nye højder
I Scalepoint stiler vi mod stjernerne. Vi er ikke bange for at sige højt, at vi vil erobre verden. Vi hjælper vores kunder
– 26 forsikringsselskaber i fem europæiske lande – med at hjælpe deres kunder. Og vi gør det godt.
Nu mangler vi en Junior Business Analyst, hvis fornemmeste opgave er at lave de fedeste rapporter, fordybe sig i vores data og finde det gode potentiale. Du vil være en vigtig ressource i forbindelse med planlægningen og opfølgningen på vores sourcingstrategi. For vores tre indkøbere, der driver et netværk på 600 leverandører i Norden, vil du
være den ekstra ressource, der gør at vi når vores ambitiøse mål. Når vi har brug for dig på holdet, er det fordi vi aldrig står stille og altid søger at blive bedre. Vi mangler dig, der er nysgerrig, undersøgende og open minded.

Hvilken nørd er du?
Hos Scalepoint møder du en flok dedikerede nørder, der – lige som dig – elsker at gå på arbejde. Og vi glæder os til
at arbejde sammen med dig, hvis du er verdensmester i:
Excel og Power BI - Du har noget, der minder om et kærlighedsforhold til Excel og Power BI – det er nemlig vores
primære medier. Du er nysgerrig på datakilden, mestre rådata, kan arbejde selvstændigt og stiller gerne de irriterende spørgsmål. ”Aha-oplevelsen” og energien, der følger med, er det, der driver dig.
Visualisering - Du kender til tal og ved, hvad det vil sige at pakke tal og analyser ind, så det fremstår indbydende og
letforståeligt. Du nyder at arbejde med at finde den gode case i tallene ligeså meget som den visuelle fremstilling af
dem. For du forstår vigtigheden af, at vores analyser rammer modtageren og gør en forskel.
Prioritering - Du mestrer at prioritere din tid, og formår at sige til og fra. Du er god til at lægge en plan, og skabe
overblik over opgaverne. Du involverer teamet, og er ikke bleg for at tage kontakt til interne som eksterne stakeholders, hvis det bringer opgaven videre.
Du skal kunne skrive og tale flydende dansk og engelsk. Vi forestiller os, at du er under uddannelse på eksempelvis
CBS, men det vigtigste er, at du er klar til at engagere dig i Scalepoint.

Opgaver, du skal fordybe dig i
Når du har drukket din første kop kaffe og spist din yoghurt, bruger du tid på at opbygge vores statusrapportering
samt udbygge vores KPI rapportering. Ud fra rapporterne bliver du sikkert nysgerrig på at ”deep dive” i en bestemt
kategori, leverandør eller proces. Du bidrager med at vores beslutninger faktabaseres yderligere og du får tydeliggjort de potentialer der ligger inden for de forskellige kategorier. Du vil være en analyse ressource som afdelingen
involvere i forskellige projekter, forhandlinger, statusmøder og deep dives. Herudover har vi behov for hjælp i det
daglige, og du må indstille dig på, at vi i teamet hjælper hinanden.
Når en god idé opstår, er der luft til at udvikle den i Scalepoint. For det er vores grundholdning, at det kræver ambitioner at udvikle netværk og produkter, der begejstrer. Vi hjælper nemlig vores kunder med at hjælpe deres kunder.

Scalepoint Spirit i hverdagen
I Scalepoint er der plads til at være den, du er. Dresscode og arbejdsformelle facader hører andre planeter til, og det
samme gør faste konstellationer ved frokostbordet. Til gengæld er her masser af kram og high fives – og tillid til, at
alle gør deres bedste.
På vores kontor i København og vores satellitter i Ukraine, Polen, Schweiz og Spanien arbejder mennesker med 11
nationaliteter. 63 pct. af os cykler på arbejde, 42 pct. spiser vegetarisk til frokost, 38 pct. er forældre, og 52 pct. dyrker ikke sport regelmæssigt. Det sidste prøver vores selverklærede sportsminister at ændre på med badminton- og
løbeklub. Men det kan være lidt tungt at lette, fordi vi altid finder på en anledning til at stille en slikskål på bordet.

Kunne du tænke dig at joine os i Scalepoint så send din ansøgning, foto samt dit CV til job@scalepoint.com. Vi læser
ansøgninger og afholder interviews løbende. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Jan Bigum (Vice
President, Service) på telefon: +45 27908024.

