H. P. Therkelsen A/S søger til snarlig tiltrædelse en dygtig og engageret

Digitaliseringsekspert til automatisering af forretningsprocesser
Vil du være med til at køre HPT helt op i toppen af den internationale logistik igennem stærk
dataarbejde og gøre HPT 100 % datadreven?
Vil du være med til at analysere store mængder data og finde nye produkter og markeder for HPT?
Vil du være med til at automatisere udvalgte processer i HPT?
Vi har alt data - men mangler dine kompetencer!
Ansvarsområde 1: Data og analyser





Du får ansvaret for datakvalitet og struktur på tværs af vores forretning
Du får ansvar for at udarbejde vigtige analyser, som defineres i samarbejde med topledelsen
Du får frihed til at udforske forskellige sammenhænge og muligheder i HPT
Du får ansvar for at udstille KPI’er og dashboard, der er automatisk generet i enten Qlikview eller
Microsoft BI

Ansvarsområde 2: Robotics Process Automation (RPA)







Du får ansvar for at drive vores RPA initiativer på tværs af vores processer
Du varetager RPA initiativerne og organiseringen – strategisk, taktisk og operationelt og på tværs af
organisationen
Du udforsker mulighederne for at bruge RPA i alle led af værdikæden
Du bliver omdrejningspunkt for at skabe mere fokus på kundeværdiskabelse og kundekontakt igennem
automatisering af trivielle opgaver i vores nuværende setup
Du får ansvaret for at pege på og formidle anvendelsesmulighederne for RPA i alle dele af forretningen
Du kan træffe valg af RPA software og kvalificere en RPA projektplan

Den gode profil










Du har en stærk forståelse for workflows og deres automateringspotentiale
Du har arbejdet med data igennem længere tid, enten på studiet eller i dine seneste job
Du elsker at anvende data til at skabe merværdi for virksomheder
Du er dygtig til at forstå og analysere data
Du forstår sammenhængen mellem systemer
Du kan udstille data automatisk igennem Qlikview eller Microsoft BI
Du har en forståelse for RPA, og kan evt. selv opsætte det.
Du har en god forretningsforståelse og har brugeren i centrum for alle dine aktiviteter
Din uddannelse er mindre relevant, så længe du har flair og interesse for data og analyser…

Hvem er du?
Digital nysgerrighed er din drivkraft…

Som person er du opsøgende og løsningsorienteret – og sætter en ære i at finde intelligente løsninger på små og
store udfordringer. Du er analytisk stærk, struktureret og ihærdig. Du har gode idéer til nye systemløsninger, der
kan omsættes til praksis. Du er drevet af en digital nysgerrighed og har en stor interesse for databaser og
teknologier, der kan flytte forretningen i en positiv og automatiseret retning.

Hvad kan H. P. Therkelsen tilbyde dig?
Vi tilbyder et job med store faglige
udfordringer og med mange muligheder for
at påvirke den digitale udvikling.
Digitalisering og innovation er strategisk
vigtige indsatsområder med forankring i
topledelsen og skal bidrage til at styrke
konkurrenceevnen og styrke
kunderelationerne. Din indsats og dine idéer
bliver derfor et centralt omdrejningspunkt
for HPTs forretningsudvikling gennem nye automatiseringsprojekter.
Du bliver en del af en mellemstor logistik- og servicevirksomhed med knap 300 medarbejdere, hvoraf 160
medarbejdere har deres dagligdag på hovedkontoret i Padborg.

Tiltrædelse
Send din ansøgning – vedlagt CV til: fra@hpt.dk. For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at
kontakte adm. direktør Peter Therkelsen, tlf.: 21 61 20 22 eller driftschef Flemming Radoor, tlf.: 73 67 52 00.

HPT er en dynamisk 100-årig familieledet virksomhed, der primært beskæftiger sig med transport og lagerlogistik indenfor
temperatursensitive produktgrupper. Vi har fokus på et højt serviceniveau overfor kunderne samt at skabe et spændende og
behageligt arbejdsmiljø for vore mere end 250 medarbejdere.

