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Business analyst / IT-konsulent 

 
Vi står over for indførelse af nyt ERP-system og søger i den forbindelse en ny, frisk kollega, gerne nyuddannet, til at understøtte 

denne proces og være en aktiv og udadfarende bidragyder i både analyse-, design- og implementeringsfasen.  

Med reference til IT-chefen bliver du en del af et IT-team på i alt 7 medarbejdere, og du vil bl.a. blive ansvarlig for den 

datamæssige afdækning af vore IT-processer i forbindelse med ERP-projektet. Derudover vil der være masser af andre 

spændende opgaver, også når implementeringen er succesfuldt afsluttet. 

Jobbet:  

 Kortlægning og optimering af dataprocesser 

 Analyse af samlet dataflow og datamodel på tværs af virksomheden 

 Nøgleperson i kortlægning og design af fremtidig Business Intelligence løsning 

 Integration mellem ERP og øvrige IT-/forretningssystemer, bl.a. EDI 

 Projektdeltager i IT-projekter  

 Ad hoc opgaver 
 
Faglige kvalifikationer:  

 Du har en videregående IT-uddannelse, f.eks. datalog eller lignende  

 Du er stærk i databaser og har en god forståelse for opbygningen af datamodeller og datastrukturer 

 Det er en fordel, hvis du har et bredt kendskab til forskellige teknologier og applikationer 

 Du er superbruger af Excel og har et godt kendskab til Officepakken  

 Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale – tysk vil være en fordel 
 

Om dig som person: 

 Du har stor forretningsforståelse 

 Du er selvkørende og proaktiv med et stort drive 

 Du er hurtig til at danne dig et overblik over komplicerede systemer og problemstillinger 

 Du har analytisk flair med fokus på detaljerne, men kan samtidig bevare overblikket  

 Du er en stærk kommunikator og trives med mange kontaktflader på tværs af organisationen 
 

Vi kan tilbyde dig: 
En selvstændig stilling i en organisation med en uformel omgangstone, gode kolleger og mulighed for personlig udvikling. 
 
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, en attraktiv pensionsordning samt frihed under ansvar. Arbejdsstedet er Strandvejen 6, 7700 
Thisted. Tiltrædelse snarest efter aftale. 
 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til: IT-chef Michel Strøm Tandrup, mobil +45 3010 3800. Ansøgning og CV sendes pr. email til 
job@tican.dk, mrk. Business analyst / IT-konsulent. 
 
Ansøgningerne vurderes løbende, og stillingen vil blive besat, så snart vi har fundet den rette kandidat. Vi glæder os til at høre 
fra dig! 
 
Tican er en international fødevarevirksomhed med produktion og salg af fersk og frosset svinekød til detail- og industrikunder. Vi 

har specialiseret os i svineslagtning, opskæring og udbening og har fokus på en dynamisk og fleksibel service over for leverandører 

og aftagere. Som en førende dansk fødevarevirksomhed tilbyder Tican et bredt sortiment af svinekødsprodukter til kunder i en lang 

række lande.Ticans produkter bliver fremstillet på vore virksomheder i Danmark og lever op til de strengeste krav til 

fødevaresikkerhed. Tican har en årlig produktion på 3,8 mio. grise. Det gør os til Danmarks andenstørste slagteri - og vi er i stadig 

vækst.  
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