Exopen söker en BI-konsult med en passion för Excel
Exopen har i 20 år hjälpt både små och stora företag att förbättra sin analys, rapportering,
budgetuppföljning och prognostisering. Vi har idag över 300 kunder, 25 anställda och omsätter ca
40 MSEK. Genom våra lösningar kan företag i realtid ta fram relevant kunskap från sina
affärskritiska system och presentera den på det sätt man önskar. Vi söker nu dig som brinner för
finansiell rapportering och analys. I rollen som konsult hos oss hjälper du våra kunder att få
tillgång till bättre beslutsunderlag med hjälp av Exopens lösningar.
Dina arbetsuppgifter:
Förstå och se lösningar på kundens behov av beslutsstöd och rapportering
·

Utveckla

·

Hjälpa

och designa rapport, budget- och prognoslösningar för att lösa kundens behov

kunderna att fatta bättre affärsbeslut genom att förse dem med relevant

beslutsunderlag
·

Utbildning

av kunder gällande vår programvara och lösning

Vi erbjuder dig:
E
 n arbetsmiljö som präglas av korta beslutsvägar med engagerade och drivna kollegor.
·

Jobba

med team av kollegor som delar med sig av erfarenheter och tips.

·

 En

möjlighet att låta dig utvecklas både på individnivå och professionellt.

·

 En

möjlighet att vara med i ett entreprenörsdrivet företag som står inför en expansiv och

innovativ resa
·

Ett

företag med familjär känsla där vi bryr oss om varandra

·

Ett

omväxlande arbete, både på kontoret i centrala Stockholm samt ute hos våra kunder som

finns i alla branscher
Ditt arbete kommer att handla om att hjälpa kunder att kunna ta bättre affärsbeslut genom att
skräddarsy, bygga och anpassa budget-, prognos- och rapportlösningar utifrån varje enskild
kunds behov och önskemål. Exopens kunder är oftast Business Controllers och Ekonomichefer
varför det är viktigt att du kan förstå deras verksamhet och utmaningar.
Om dig:
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du kan allt och lite till vad gäller Excel och har ett
genuint intresse för systemlösningar och en stor förståelse för ekonomiska samband. Det är
kombinationen av ekonomi- och processförståelse som ger dig möjlighet att skapa stort värde
för kunden.
·

Du

är en hängiven och nyfiken person med en utåtriktad personlighet.

·

Du

gillar att möta nya människor och att hjälpa andra i rollen som konsult

·

Du

vill arbeta med Excel som främsta verktyg, men du har även viss kunskap i SQL.

·

Du

är utbildad ekonom, civilekonom eller liknande i kombination med arbetslivserfarenhet

från en roll som controller, analytiker eller dylikt.
·

Du

har ett affärsmässigt och drivande förhållningssätt

·

Du

trivs när det händer mycket och du gör allt för att hålla fastställda deadlines.

·

Du

har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Meriter:
·

Mycket

goda kunskaper i Excel

·

Budget-

och prognosarbete

·

Finansiell

·

SQL

rapportering och analys

och databaser

Ansökan
Tveka inte att ansöka om du tycker att vårt erbjudande låter intressant och känner att du
stämmer in på kompetensprofilen ovan. För mer information om Exopen, besök gärna vår
hemsida på w
 ww.exopen.se
Du mejlar din ansökan till c
 areer@exopen.se. Ange i ämnesraden att du söker tjänsten som
BI-konsult samt bifoga personligt brev och CV. Vi ser fram emot att få din ansökan så snart som
möjligt. Intervjuer kommer att ske löpande varför det är bäst att inte dröja med din ansökan!
Varmt välkommen att söka!

Alla ansökningar hanteras självfallet strikt konfidentiellt.

