
St i l l ingsbetegnelse:
Envii søger en stærk Data Manager t i l  at hjælpe os med forbedring  

af databrug og analyse på tværs af forretningsenheder.  

Sti l l ingen vil være ansvarlig for inkorporering af data i hele værdikæden, omformet ti l relevante  

insights og analyser, som vores teams kan bruge ti l at agere proaktivt og faktuelt.

Vi er et firma i vækst med store ambitioner og du vil være instrumental i udviklingen af vores forretning.

Dine arbejdsopgaver inkluderer:
 -  At bygge model ler for dataindsamling af vores produkter 

 -  Analyse af nøglespørgsmål omkring vores produkter og forbrugere

 -  Def ini t ion og implementer ing af processer og workf lows på tværs af forretningsenheder

 -  Forretningsopt imering gennem forecast ing, samt vareal lokering og akt iver ing

 -  KPI fas t læggelse og måling per forretningsenhed

 -  Proakt iv moni torer ing af data for nye insights

Du vi l  indgå i  e t  team på 15 personer med berøring af al le teams og med direkte reference t i l  CEO. 

Dine kval i f ikat ioner:
For at  være succesfu ld i  det te job skal du være analyt isk og matematisk s tærk, samt særdeles er faren 

Excel bruger. Det for ventes at  du har er far ing med analyse og databehandl ing. Det er v igt igt 

at  du kan analysere og visual isere data egenhændigt;  hvordan du gør det bl iver di t  ansvar. Det 

v i l  derudover være afgørende at du fors tår at  formidle og implementere dine analyser.  Tidl igere 

jober far ing i  mode er ikke vigt ig, men du skal have en s tærk in teresse i  forretningsudvik l ing og 

opt imering. Du har nyl igt  færdiggjor t  en længere videregående uddannelse, gerne fra ITU/DTU og 

er vant t i l  at  arbejde s t ruktureret  og målret te t .  Samtidigt  l igger vi  s tor vægt på at du som person er 

udadvendt og social ,  og vi l  indgå i  e t  dynamisk og s tærkt  sammentømret team. 

Vi t i lbyder:
En dynamisk arbejdsplads i  en fremadstormende virksomhed med en f lad organisat ion, placeret  i 

hjer te t  af København. Vi er i  konstant udvik l ing og er sul tne på fremtiden, samtidigt  med at v i  værner 

om et s tærkt  social t  sammenhold og kul tur.  Der vi l  være en høj grad af f r ihed under ansvar og 

s t i l l ingen vi l  du selv være med t i l  at  forme, med r ig mul ighed for udvik l ing både social t  og fagl igt .

 

St i l l ingen skal besættes snarest  mul igt .

Hvis du er in teresseret ,  bedes du sende din ansøgning,  

CV samt bi l lede t i l :  careers@envi i .com

DATA MANAGER
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