Senior IT-konsulent/projektleder søges til innovativt konsulentfirma i Nuuk
Har du erfaring med at lede IT-projekter og trives du i et selvstændigt job med en høj grad af frihed
under ansvar – og hvor du kan levere en kvalitet du kan være stolt af? Så bliv en del af ilik
konsulentfirma i Nuuk.
Vi får løbende nye opgaver og kunder, der ønsker hjælp til at løfte deres IT- og digitaliseringsprojekter.
Derfor søger vi en dygtig kollega.
Opgaverne spænder fra at rådgive kunderne om valg af it-løsninger, afklare de tekniske- og
forretningsmæssige problemstillinger, til at projektlede og implementere den løsning, der giver mest
værdi for kunden. Kort sagt er vi dem der hjælper kunderne med at få ting til at ske når det gælder
projekter og digitalisering.
Vi håber at du har:






en relevant uddannelsesbaggrund inden for IT eller tilsvarende erfaring
5-10 års erfaring med projektledelse
stærke kompetencer indenfor analyse, samarbejde og procesarbejde
et personligt drive og kan sikre fremdrift i opgaveløsningen
gode samarbejdsevner og evne til at motivere og inddrage projektteam og interessenter

Vi kan tilbyde:


Spændende projekter og opgaver indenfor forskellige brancher



En fleksibel hverdag med høj grad af indflydelse og medbestemmelse



Løbende opkvalificering, faglig sparring og mulighed for at dygtiggøre dig fagligt

Der er ikke bolig tilknyttet jobbet, men der er mulighed for at forhandle en job-bolig-ordning
Ansøgningsfrist
15. nov. 2021 men gerne før - vi holder samtaler løbende.
Ansøgning og CV sendes til maren@ilik.gl
Vi investerer i dig som medarbejder og i Grønlands digitale fremtid
Vi brænder for gode projekter og gode løsninger og for at være en god arbejdsplads. Det gør vi fordi vi
samler på glade kunder men også fordi succeshistorierne i ilik har betydning for Grønlands digitale
rejse. Vi ser det som vores ansvar at medvirke til at bygge et bedre og mere innovativt Grønland, der
kan udnytte de digitale muligheder til gavn for hele befolkningen.
Kontakt os
Høre mere om ilik og om stillingen: ring til Maren Granlien på +299 52 98 16
Vi garanterer naturligvis fuld diskretion og det er ganske uforpligtende.
www.ilik.gl – følg os på LinkedIN og Facebook.

