
BI Konsulent med Power Apps kompetencer 

Trives du med leverancer hos kunder? Er du en god datahåndværker som 

også forstår visualisering? Er du på hjemmebane på Microsoft Power 

platformens værktøjskasse? 

Som BI Konsulent vil du have ansvaret for selvstændige leverancer til vores kunder. 

Opgaverne varierer i kompleksitet og omfang – og nogen dage vil du være på vores 

eget kontor enten i Slagelse eller Rødovre, andre dage vil du sidde onsite hos vores 

kunder. Udover at du skal kunne bygge de løsninger som kunden efterspørger, skal du 

også selvstændig kunne begå dig relationsmæssigt med vores kunder. 

Du er ikke bange for at sætte dine stærke kompetencer i spil, og rådgive vores kunder 

omkring deres data- og rapporteringsbehov – og skal kunne indgå i dialog for at 

afdække den bedst mulige løsning. 

Derefter har du selv ansvaret for at omdanne rå data til kundens efterspurgte analyser, 

og det kræver at du har erfaring med at designe og udvikle rapporteringsløsninger som 

visualiserer data og analyser på et højt fagligt niveau. Du vil ligeledes være udførende 

på opgaver omkring udvikling af Power Apps eller automatisering via Power Automate. 

Du skal kunne nikke genkendende til følgende: 

• Solidt kendskab til MS Power platformens værktøjer (BI, Automate, Apps, osv.), 

MS SQL og Excel 

• God forståelse for datamodelingen i større systemer, f.eks. CRM-systemer og 

ERP-systemer – og erfaring med at arbejde med dem som datakilde 

• Det er en fordel hvis du har erfaring med Sharepoint og Alteryx – eller har lyst 

til at udvikle dine kompetencer indenfor områderne 

• Du er positiv, selvstændig og har masser af energi 

• Du har stærke kommunikationsevner og forstår at kommunikere på alle niveauer, 

fra topledelsen til den tekniske specialist 

• Du er kvalitetsbevidst og skaber ro og overblik i dit samarbejde med kunden 

• Du har lyst til at dygtiggøre dig ved løbende at holde dig ajour med de nyeste 

teknikker og trends inden for dit felt 

• Du er fleksibel omkring processer og metoder, og du er i stand til at tilpasse dig 

det givne team, kunde eller opgave 

 

Vi tilbyder 

Spændende opgaver med mulighed for faglige udfordringer i et professionelt 

arbejdsmiljø, hvor der er rig lejlighed til både faglig og personlig udvikling.  

Du har mulighed for at have din daglige gang på vores kontor i enten Rødovre eller 

Slagelse – med enkelte dage på det andet kontor. Derudover kan der være rejseaktivitet 

primært til vores kontor i Nuuk. 

Vi tilbyder en løn, der matcher dine kvalifikationer, et godt socialt og fagligt netværk 

og en attraktiv pensions- og sundhedsforsikringsordning. 



Er du vores nye kollega? 

Har du spørgsmål til stillingen, eller vil du høre flere gode grunde til, at du skal være 

vores nye BI Konsulent? Så er du velkommen til at kontakte Jesper Ladegaard på tlf. 

+45 52 119 779 eller jel@comby.dk 

Vi inviterer løbende til samtale, så søg allerede i dag, hvor du bedes anvende opslaget 

via jobindex. 
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