
 

Business Intelligence Analyst  
 
Karrierestilling for talentfuld profil med forretningsforståelse, en udadvendt 
personlighed samt flair for optimal udnyttelse af data til optimering af løsninger og 
processer. 
 
Skjern Bank har fokus på at ”frigøre ressourcer” internt i organisationen, således at der bliver 
mere tid til kunderne. I den forbindelse ønsker virksomheden gennem en nyoprettet stilling at 
styrke it-afdelingen med ansættelsen af en proaktiv og forretningsstærk Business Intelligence 
Analyst, som gennem indsigt i BI-værktøjerne kan være med til at optimere og effektivisere 
løsninger, processer og forretningsgange i banken.  
 
Hovedopgaven bliver at koble større mængder data effektivt sammen med forretningen, 
hvilket dels skal sikre et optimalt grundlag for forretningsmæssige beslutninger på alle 
niveauer i organisationen samt dels frigive tid til rådgivere, ledelsen og direktionen. 
 
Med reference til it- og marketingchefen og som ansvarlig for opbygning og drift af Business 
Intelligence-funktionen i banken, bliver du en nøgleperson i at præge udviklingen for et 
strategisk vigtigt område i forretningen, som har et uudnyttet potentiale. Du vil:  
 

 behandle og analysere data efter moderne og effektive principper samt tolke på 
resultater og præsentere løsninger for relevante beslutningstagere i banken.  

 efterfølgende sikre en succesfuld implementering af løsninger og værktøjer via dine 
gode kommunikations- og projektlederegenskaber, så du får forankret viden og 
forståelse af resultaterne ud i organisationen.  

 undervejs være i tæt dialog med Skjern Banks primære it-leverandør, Bankdata, som 
leverer diverse standardsystemer og -løsninger til banken.  

 videreudvikle standardløsningerne, således at BI-løsninger og -processer skræddersyes 
til Skjern Banks individuelle behov.  
 

Med andre ord får du et bredt job som favner fra analyse og databehandling over optimering 
og effektivisering til forretningsudvikling, rapportering og tværorganisatorisk samarbejde. 
 
Du er nyuddannet – med relevant baggrund og uddannelse – og har stærke kompetencer 
inden for Excel.  
 
Som person har du en god forretningsforståelse og flair for tal. Du evner balancen mellem 
selvstændigt at ”knuse” tal/data og samtidig at være udadvendt og tværgående, når 
løsningerne skal præsenteres og implementeres. Du er nysgerrig af natur og formår 
selvstændigt at skabe dine opgaver, ligesom du naturligt tager ejerskab. Du er ambitiøs og 



 

resultatorienteret, og det er afgørende for din succes, at du er handlekraftig og har en praktisk 
og ukompliceret tilgang til dagligdagen. 
 
Du tilbydes en spændende stilling i en virksomhed med kort vej fra ide til handling, og du vil få 
gode muligheder for at udvikle dig fagligt såvel som personligt. Du bliver en del af en 
veldreven bank, som netop har præsenteret sit regnskab for de første 9 måneder af 2016 – 
med den bedste basisindtjening i sin 110-årige historie. Ansættelsesvilkår forhandles på et 
konkurrencedygtigt niveau. 
___________________________________________________________________________ 
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte IT- og marketingchef  
Jørgen Dalgaard på telefon 9682 1367 eller jd@skjernbank.dk  
___________________________________________________________________________ 
 
Skjern Bank er en solid og veldreven virksomhed, som blev grundlagt i 1906. Skjern Bank 
opererer inden for privat- og erhvervsrådgivning samt investerings- og formuerådgivning. 
Skjern Bank har hovedkontor i Skjern og beskæftiger i dag ca. 138 medarbejdere fordelt på 5 
afdelinger i det sydvestjyske samt en afdeling i Hellerup.  
 
Skjern Bank har en flad organisationsstruktur, og kulturen er præget af åbenhed, ærlighed og 
sund fornuft. Der er fleksibilitet og indbyrdes respekt mellem medarbejderne, som hver dag 
efterlever bankens tre værdier handlekraft, individuelle løsninger og nærvær.  


