Vil du med på rejsen?
Så send ansøgning, CV og billede
til dbo@scalepoint.com
Har du spørgsmål til stillingen, kan
du kontakte Ditte Borum, på
telefon 31183875

Scalepoint søger Junior Data Manager (deltid)
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 Data Manager, hvis vigtigste opgave er at hjælpe med at sikre, at vores kunder får stillet den
bedste data til rådighed. Når vi har brug for dig på holdet er det fordi vores Data Management Team mangler hænder, for
fortsat at kunne levere den ønskede kvalitet af data til vores katalog. Kataloget indeholder genstande som forsikringselskabernes kunder skal have erstattet. Samtidig hjælper vi også vores gode og kompetente kolleger med afklare diverse
datarelaterede spørgsmål.

Hvilken nørd er du?
Hos Scalepoint møder du en flok dedikerede nørder, der – ligesom dig – elsker at gå på arbejde, og har en personlighed
som udstråler, at du hviler i dig selv. Og vi glæder os til at arbejde sammen med dig, hvis du er verdensmester i: Dataindhentning, afsøge internettet eller datasæt for relevant information. Databearbejdning, gennemgang af større datasæt,
samt kvalitetssikring og standardisering af dataene. Detektivarbejde, umiddelbar forståelse for processer og konsekvenserne i dataprocesser, således at du let kan hjælpe kolleger med at afklare (og rette) datarelaterede spørgsmål og fejl.
Dataindhentning
Som Junior Data Manager finder du det interessant og let at sætte dig ind i nye datasæt, og finder hurtigt en god metode
til at indhente den nødvendige data, som kan gøre datasættet komplet. Du er ikke bange for at spørge, når der er behov
for det, men er også selvstændig nok til at arbejde med opgaver selv, og selv analysere lidt for at overkomme evt. forhindringer du møder.
Databearbejdning
Du brænder for detaljerne i datasæt, men har samtidig let ved at overskue store mængder af data. Dette hjælper dig med
at kunne kvalitetssikre at dataene er standardiseret og fri for fejl. Du arbejder sikkert og erfarent i Excel, med brug af
både formler og filtre, og har også et godt kendskab til makroer, som et værktøj til at løse ensartede opgaver og processer.
Detektivarbejde
Når kolleger kommer forbi, eller skriver, omkring dataproblemer, møder de en positiv og hjælpsom kollega i dig. En der
med et smil dykker ned dataene, for at afklare en evt. fejl og få den rettet hurtigst muligt. Nogle af vores processer er
komplekse, men med din logiske tilgang får du afsøgt processernes forskellige forløb, og finder frem til fejlens oprindelse,
så den bliver rettet ”ved roden”. Derudover sikrer du dig at teamet arbejder ensartet, ved at dele relevante informationer
med dine kolleger, i tilfælde af gentagne manuelle fejl.

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.

Vil du med på rejsen?
Du skal kunne skrive og tale flydende dansk og engelsk. Rent formelt forestiller vi os, at du er under uddannelse på et
studie der er relevant i forhold til data. Vi forventer også, at du har mulighed for at lægge ca. 15 timer om ugen indenfor
almindelig hverdagstimer. Men det vigtigste er, at du er klar til at engagere dig i Scalepoint.
Er du klar til at rejse ud i verden med os? Så send ansøgning, CV og billede til dbo@scalepoint.com. Vi afholder interviews
løbende.
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Ditte Borum på telefon 31183875.

