
 

 
 
 

ER DU DATAANALYTIKER MED FOKUS  
PÅ SAMARBEJDE OG HØJ KVALITET 

Vi søger nu endnu en dataanalytiker til vores backoffice, som et led i vores fortsatte udvikling og den service vi yder til vores kunder og 
samarbejdspartnere. I samarbejde med dine kolleger får du ansvar for at understøtte både ledelse, de forskellige forretningsområder og  
vores samarbejdspartnere med viden – hentet fra de data vi har adgang til. 
 
OM GEV 

GEV ligger i Grindsted og er en professionel servicevirksomhed med lokalt og regionalt rettede aktiviteter. De 36 ansatte sikrer forsyningen af 
el, varme, vand og internet samt tilhørende serviceydelser med fokus på bæredygtighed og konkurrencedygtige priser for de lokale kunder. 
Vi samarbejder med andre forsyningsvirksomheder, hvor det fremmer udviklingen som helhedsleverandør i forsyningsområdet. 
 
Vi arbejder ud fra værdierne: PROFESSIONEL, ÅBEN OG SAMMENHOLD. 
 
GEV besidder data, som kun vokser – mange leveret af forskellige leverandører. Disse samles i vores databaser. En stor opgave ligger i at 
hjemtage disse date og sikre, at de er korrekte. Herefter bearbejder vi data på forskellig vis, hvor udgangspunktet er at vi trækker data ud via 
SQL. Vi opbygger forskellige former for rapportering, der visualiseres ved hjælp af Dashboards, Excel, Datawarehouse og Power BI. 
 
 
 
 
 

 

OM DIG OG STILLINGEN 

Med disse værktøjer i hånden bliver det din opgave f.eks. at bygge bro mellem det 
forretningen efterspørger, og de data du er med til at gøre tilgængelige – men også at 
sikre GEV’s og samarbejdspartnernes datakvalitet, bl.a. ved hjælp af gode Dashboards. 
Herudover deltager du i en række administrative opgaver i backoffice i samarbejde med 
dine kolleger. 
 
Vi forestiller os, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som dataanalytiker eller 
datalog – meget gerne med en baggrund fra forsyningssektoren. Du kan også være 
relativt nyuddannet kandidat med mod på at kaste dig ud i et job, der vil bidrage til både 
din og GEV’s udvikling. I dagligdagen refererer du til GEV’s administrationschef. 
 
Vi tager det for givet, at du har erfaring med at kode, udsøge og rette data med SQL. 
Derudover ser vi gerne, at du har stærke kommunikative evner, så du sprogligt kan 
kommunikere i en brugers og en teknikers sprog. 
 
Du er analytisk og besidder en god forretningsforståelse. Du evner hurtigt at skabe dig et 
overblik og komme ind til sagens kerne. Du er en teamplayer – der også på egen hånd 
arbejder godt og du er kendt for at levere god kvalitet i dine løsninger. Det er vores 
forventning, at du er en god afslutter, der får tingene gjort færdige inden for de aftalte 
rammer. 
 
Endelig ser vi gerne at du smitter andre med gode humør og din positive tilgang til både 
jobbet og dine kolleger. Vi tilbyder dig et spændende og udviklende job i en virksomhed, 
der er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø. Vores branche stiller store krav til kvalitet i 
data og du får chancen for at specialisere dig inden for et samfundsvigtigt område. 
 
Hvornår du starter og dine løn- og ansættelsesvilkår aftaler vi individuelt alt efter dine 
kvalifikationer og behov.  

ER DU INTERESSERET? 

Har du mod på nye udfordringer  
og forudsætningerne for at løse 
denne opgave?  
 
Så sender du din ansøgning til 
job@gev.dk – mrk. ’Dataanalytiker’. 
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, 
så er du velkommen til at kontakte 
administrationschef Marianne 
Nyborg Carl på 22 40 13 30. 
 
 
 
VI GLÆDER OS TIL AT HØRE 
FRA DIG. 

 


