Byggma ASA er en av Norges ledende leverandører av byggevarer og har alle byggevarekjedene i Norge som kunder. I Byggma ASA inngår kjente bedrifter som Forestia
AS, Uldal AS, Huntonit AS, Scan Lamps AS, Aneta Belysning AB og Masonite Beams
AB,.Byggma ASA omsatte for ca 1800 mill og har ca. 700 ansatte.

Vi søker:

Seniorkonsulent forretningssystemer
Byggma ASA har ledig stilling som Seniorkonsulent forretningssystemer i ITavdelingen. IT avdelingens viktigste rolle er å støtte Byggma konsernets resultatområder med forretningsprosesser og systemer, som skaper gevinster og konkuransefortrinn. Vi tilbyr en stilling som har en sentral posisjon i videreutvikling og operasjonalisering av konsernets IT strategi. Rollen vil være synlig og ha tett dialog med datterselskapene. I kraft av rollen vil du sitte sentralt i arbeidet med å digitalisere og effektivisere en solid virksomhet med kjent og positivt omdømme.
Vi søker en person som har meget god serviceinnstilling, er kreativ og pålitelig og har
evne til å tilegne seg ny kunnskap, samt har erfaring med forretningssystemer.
Arbeidsoppgaver:
•
Utvikling av systemer og prosesser som skaper forretningsmessige
gevinster i datterselskapene
•
Støtte og utfordre datterselskapene slik at effektive prosesser og
informasjonskanaler etableres
•
Delta i forbedrings- og endringsprosesser
•
Bidra koordinerende i forhold til applikasjonsporteføljen i konsernet
•
Kontakt med leverandører og kunder
Ønskede kvalifikasjoner:
•
Høyere utdanning innen IKT/informatikk/økonomi
•
Relevant IT erfaring fra consulting, industri, telecom, eller andre
relevante bransjer
•
Erfaring fra komplekse organisasjoner med fokus på automatisering,
teknologi, integrasjon og samhandling
•
Erfaring med å spesifisere og bygge større IT-løsninger
•
Prosjektledererfaring anses fordelaktig
•
Kunnskap og erfaring med databaser (Microsoft SQL)
•
Kjennskap til ITIL og LEAN
Vi tilbyr:
•
Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
•
Interessante og krevende arbeidsoppgaver
•
Lønn etter avtale
Stillingen har kontorsted ved hovedkontoret i Vennesla og rapporterer til IT-direktør
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
IT-direktør Roy Kenneth Grundetjern - mobil 905 21 776
Skriftlig søknad innen 20.11.2017
Søknad med CV og referanser merket “Seniorkonsulent
forretningssystemer” sendes på e-post til:
roy.kenneth.grundetjern@byggma.no

