InsightX Analytics AB söker Business Intelligence konsulter!
Anser du att möjligheterna med datadrivna insikter är oändliga? Stimuleras du av att arbeta med
teknik som ligger i framkant? Är du är en problemlösare, analytisk och tekniskt driven med mycket
entusiasm och energi som på ett ödmjukt sätt kan underlätta våra kunders utmaningar? Trivs du
dessutom med att jobba i ett entreprenörs drivet företag som kännetecknas av engagemang och
högt tempo? Då ska du höra av dig till oss på InsightX! Vi söker nämligen nya kollegor till ett flertal
olika roller.
Om tjänsterna
Som BI konsult på InsightX kommer du att arbeta i någon av rollerna Data Engineer, Data Architect,
Data Scientist eller Data Analyst. Du kommer att kombinera konsultuppdrag med utveckling av vår
SaaS-plattform. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett entreprenörsdrivet företag där du kommer
att vara delaktig i arbetet med att utveckla bolaget mot uppsatta mål.
Vi söker dig som
Har 3-5 års erfarenhet av Business Intelligence. Du motiveras av att överträffa kundernas
förväntningar. Du har naturligtvis förmågan att skapa goda relationer och förtroenden. Din
inställning är avgörande – här letar vi efter en person med entusiasm och energi som på ett
ödmjukt sätt kan underlätta våra kunders utmaningar.
Du är analytisk och tekniskt driven. I rollerna som Data Engineer och Data Architect ser vi gärna att
du har arbetat med Data Warehouse, SQL server och datamodellering. I rollen som Data Scientist
ser vi gärna att du har arbetat med maskininlärning och artificiell intelligens. I rollen som Data
Analyst ser vi gärna att du har arbetat med Microsoft Power BI.
Har du dessutom erfarenhet av R, Python, molnplattformar, API integrationer och Microsoft Power
Plattform är det meriterande.
För att trivas hos oss behöver du vara en lagspelare med hög social kompetens. Du behöver vara
serviceinriktad och ha ett genuint intresse för datadrivna insikter. Hos oss trivs du som sätter
resultat och affärsnytta före prestige. Din insats gör skillnad. Vi erbjuder dig möjlighet att
utvecklas där du som medarbetare får utrymme att ta eget ansvar.
Du har en akademisk examen, gärna civilingenjör eller systemvetare.
Du behärskar svenska och engelska obehindrat i såväl tal som skrift.
Om InsightX
Vi är experter på datadrivna insikter med ett brett erbjudande inom Data Warehouse, Business
Intelligence och Advanced Analytics.
Med gedigen erfarenhet, djup affärskunskap och brett tekniskt kunnande hjälper vi företag att bli
datadrivna med syfte att maximera deras affärsvärde.

Vill du bli en av oss? Vänta inte – ansök nu!
Känner du att detta låter som en intressant utmaning? Vill du vara med och utveckla InsightX till
nya höjder? – skicka då ditt CV samt en kort beskrivning av dig själv till johan.leveen@insightx.se.
Ansökningar behandlas löpande.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta
Johan Leveen, VD
+46 709-846 205
johan.leveen@insightx.se
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