
PROJECT ASSISTANT (STUDIEJOB)
TIL SOCIAL RESPONSIBILITY TEAM

Ansvarsbevidst datanørd søges til videreudvikling af vores platform
I Lind Invest søger vi en studerende, der vil hjælpe os med fortsat at videreudvikle vores interne rapportering og datahåndtering, da vores 
nuværende stud. Business Intelligence Developer, Mathias, hiver teltpælene op og rykker til København.

Vi søger en ambitiøs Business Intelligence studerende, som kan agere centralt omdrejningspunkt for udviklingen og vedligeholdet af vores 
IT-systemer. Du vil blive en del af vores Finance & Risk team, som består af en Finance Manager, to studentermedhjælpere, der begge 
læser computer science samt en bogholder, og sammen vil I stå for at skabe samt lede data fra forskellige kilder ud til brugerne på bedst 
mulig vis. 

Jobbet vil byde på varierede opgaver inden for især opbygning af databasearkitekturen og generel datavisualisering. Du får berøringsflader 
på tværs af organisationen i Lind Invest og mulighed for at sætte et markant aftryk på den fremtidige udvikling af vores setup. Derforuden 
indgår forskellige store og små analyser i jobbeskrivelsen.

Det er vigtigt for os, at du får et godt afsæt til at starte hos os. Derfor prioriterer vi en god overdragelse, hvor du får en grundig intro-
duktion til alle opgaver af vores nuværende studentermedhjælper og/eller vores eksterne konsulenter. Vi er endvidere åbne overfor et 
eventuelt bachelor- og praktiksamarbejde med vores kommende Business Intelligence studerende, hvis vi sammen kan finde et relevant 
emne for begge parter. 

 
SØG JOBBET 
Ansøgning, CV og karakterudskrift sendes via ansøgningsformular på www.lind-invest.dk hurtigst muligt. Spørgsmål til stillingen kan rettes til Jonas Højhus Jeppe-
sen på telefon +45 4062 9950. Ansøgningsfrist: 9. nov 2018. Vi indkalder løbende til samtale. 
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DINE PRIMÆRE OPGAVER 
• Opbygning af modeller, der automatiserer opgaver og forbedrer datakvaliteten ved brug af DAX, SQL eller andet kodesprog
• Sørge for, at handelsdata formidles efficient til Investment Managers 
• Visualisering af analyser og resultater i form af brugervenlig grafik og tabeller vha. Power BI og Excel
• Udvikle vores dataarkitektur bygget på Microsoft Analysis Services
• Ad hoc analyser, der kræver udtræk af data fra forskellige kilder

DINE KVALIFIKATIONER
• Studerende på sidste år af din bachelor eller første år af kandidaten på en relevant uddannelse (f.eks. HA Almen, cand.merc, eller 

cand.IT)
• Højt fagligt niveau
• Gerne erfaring eller kendskab til DAX, SQL, eller andet programmeringssprog
• Evt. relevant erhvervserfaring inden for Business Intelligence

DU KAN FORVENTE
• At vi ikke forventer, at du er ekspert fra dag ét – du får god sparring fra både dit team samt eksterne konsulenter både i oplæringen 

og i dine løbende opgaver 
• Rig mulighed for at præge arbejdsopgaver og eksperimentere med eventuelt nye frameworks og metoder 
• Stor fleksibilitet i forbindelse med eksamener og større opgaver 
• Mulighed for praktikforløb/bachelorsamarbejde
• Et spændende studiejob, der vil udfordre dig fagligt og personligt 
• Et inspirerende og energisk miljø med ambitiøse kolleger og korte beslutningsveje 
• Ansvar for egne opgaver fra første dag 
• Kontor i hjertet af Aarhus med en af byens bedste udsigter 

OG DET PRAKTISKE 
• Opstart vil være hurtigst muligt  
• Du kan i gennemsnit arbejde 10-15 timer/ugentligt 


