GPVs hovedkontor i Vejle søger

Studentermedhjælper
til digitalisering
Vores digitaliseringsafdeling har ansvaret for den strategiske og taktiske digitale udvikling i GPV samt for ledelse og support af store som
små digitaliseringsprojekter både på group niveau og hos lokale business units.
Med reference til Director Digitalisation vil du som studentermedhjælper blive tilknyttet relevante projekter men også i vid udstrækning få
til opgave at løse forskellige ad hoc opgaver.
Vi foretrækker at du har mulighed for at møde fysisk på kontoret i
Vejle én dag om ugen. Efter en oplæringsperiode vil det være muligt at
udføre visse opgaver delvist hjemme fra, hvis det ønskes.
Vi forstiller os, at du har påbegyndt kandidat studiet eller i afslutningen af din bachelor inden for en relevant uddannelse f.eks. Ingeniør, IT
Product Development, Cand. IT eller lignende og har flair og brænder
for IT og Digitaliserings initiativer. Du formår at skabe struktur i en
hverdag præget af mange afbrydelser og trives i en afdeling med et
højt energiniveau. Arbejdstiden forventes at være 10-15 timer om
ugen.
Repetitive opgaver:
• PMO pipeline-registrering og opfølgning af projekter i GPV IT og
Digital, herunder rapportering af projekt portfolio til stakeholders
• Service desk rapportering
• Initiere agil opgavestyring på ændringsønsker til CRM og ERP
• Agere scrummaster for opgaver til CRM og ERP
Projekt opgaver
• Deltagelse i projekter f.eks. ved CRM, ERP og 3D print eller andre relevante digitale projekter
• Applikations analyser ved forretnings-request af nye værktøjer eller applikationer
Send din ansøgning og CV via SØG STILLINGEN nedenfor hurtigst muligt da ansøgninger vurderes løbende. Grundet persondataforordningen modtager vi ikke CV og ansøgning på mail. Forventet opstart i august/september 2019.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
Director Digitalisation Lars Ellegaard på telefon 30 10 27 78

SØG STILLINGEN

About GPV
GPV is a knowledge-based outsourcing partner that has core competencies within high-tech and complex
production of electronics and mechanical components and solutions.
We employ more than 3,800 people
at sites in Europe, Asia and the Americas. We service clients in the fields of
Cleantech, Instruments & Industry,
Medico and Transportation.
Learn more on > gpv-group.com

