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OPIS PROSTEGA DELOVENGA MESTA
Analitik za Power BI
Za potrebe programiranja v programu Microsoft Power BI iščemo dodatni kader. Delo se opravlja
projektno in v fleksibilnem delovnem času na terenu, doma in na sedežu podjetja. Oseba bo opravljala
naloge za vzpostavitev aktive povezave med ERP, MES in BI sistemi na posameznih projektih.
Odgovorna bo za vizualizacijo prejetih podatkov tako iz ERP kot MES sistema.
Plačilo po dogovoru.
Opis nalog programerja Power BI:
o

pomoč in svetovanje uporabnikom na področju uporabe Power BI orodja

o

sprejem zahtev iskanje primernih rešitev

o

sposobnost priprav vsebinskih specifikacij in usklajevanje znotraj podjetja in z naročniki,

o

izvajanje testiranj,

o

uvajanje rešitev v produkcijo,

o

Priprava in vizualizacija Poročil

o

sodelovanje pri pripravi ponudb ter druge poslovne dokumentacije,

o

koordinacija, usklajevanje, sodelovanje in komunikacija tako znotraj podjetja kot z dobavitelji
programskih rešitev, z zunanjimi partnerji in uporabniki storitev,

o

izobraževanje uporabnikov

Pričakujemo
o

VI. ali VII. stopnja izobrazbe ekonomske ali poslovno informacijske smeri,

o

izkušnje pri delu s podatki in razumevanje poslovne vsebine iz podatkov,

o

izkušnje z vizualizacijo podatkov,

o

veselje do analitike, vizualizacije, dela s podatki, reševanja problemov strank,

o

poznavanje informacijskih tehnologij,

o

poznavanje Microsoft orodij,

o

znanja iz področja poslovne informatike,

o

samoiniciativnost,

o

komunikativnost,

o

natančnost,

o

pozitiven odnos do dela,

o

želja po pridobivanju novih znanj,

o

zanje angleškega jezika.

o

aktivna uporaba; Excel, Word, PowerPoint, programi za grafično oblikovanje in urejanje

o

izkušnje (študentsko delo) v kakšnem proizvodnem ali logističnem obratu
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o

zainteresiranost za vitko kulturo (Toyota Production System)

o

vodenje manjših projektov (priprava – izpeljava – predstavite)

o

sposobnost koordinacije več nalog hkrati

o

odzivnost pri izvedbi nalog

o

delo pod pritiskom kratkih rokov realizacije

o

podajanje idej za izboljšanje procesov

o

komunikativnost

o

želja po dodatnem znanju

o

javno nastopanje

o

izpit B kategorije

o

lastni prevoz

Nudimo:
o Delo v mednarodnem in inovativnem okolju
o Sposobnost ustvarjanja inovativnih rešitev
o Strokovni in osebni razvoj
o Privlačna kompenzacija in konkurenčne ugodnosti
o Če ste se opredelili kot primeren kandidat, se veselimo vašega srečanja
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