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IT-FORRETNINGSUDVIKLER 
TIL PORTALLØSNING I MAJ INVEST
Attraktivt job i den finansielle sektor 

Maj Invest søger en it-forretningsudvikler med erfaring 
i udvikling af portalløsninger, stærke samarbejdsevner 
og evnen til at lære nye faglige områder.

Stillingen og primære arbejdsopgaver
Du skal arbejde med produktet Maj World og får 
muligheden for at arbejde med det strategiske 
roadmap, som har ledelsens bevågenhed. Maj 
World er en onlineløsning, som er tilgængelig 
for Maj Banks kunder. Samtidig vil du få 
indflydelse på design og løsninger, som skal være 
med til at levere et af de ledende kundevendte 
investeringsrådgivningsværktøjer på markedet. 

Du vil være involveret fra idégenerering og krav-
specifikation til test, fejlsøgning og implementering. 
Du vil i dagligdagen blive den primære kontakt 
til vores eksterne udviklingshus, der leverer den 
tekniske it-løsning.
 
Du vil få et tæt samarbejde med brugerne af systemet, 
herunder Maj Bank, ligesom du vil skulle opbygge et 
tæt samarbejde med vores interne specialister inden 
for investering, jura, compliance, it-sikkerhed osv.
 
Du vil være med til at drive udviklingen af prototyper 
både til brugergrænseflader og diverse finansielle 
beregningsmodeller. Test og kvalitetssikring af it-
leverancer vil ligeledes være en naturlig del af jobbet.

Profil
Du har en lang videregående uddannelse bag 
dig og har mindst 2-3 års erfaring i rollen som 
forretningsudvikler. 

Du skal være klar til en stejl læringskurve og have 
teknisk flair. Erfaring med databaseforespørgsler og 
dataanalyse vil være en fordel.

Du skal gerne have erfaring med udvikling af 
brugerrettede system (web og mobilløsninger) samt 
erfaring med samarbejde med eksterne leverandører.

Du har et stærkt koordineringsgen og kan holde 
mange bolde i luften samtidig. Du er kvalitetsbevidst 
og ser test som en naturlig del af forretnings-
udviklerens rolle. Erfaring fra den finansielle sektor 
kan være en fordel, men er ikke et krav. 

Du har stærke samarbejdsevner og tager naturligt 
ansvar. Du er ikke bange for at begå fejl og ser dette 
som en del af din læring. Du er initiativrig og har 
evnen til at arbejde selvstændigt. 

Du vil fællesskabet og være med til at bidrage aktivt 
til de sociale arrangementer.

I jobbet får du rig mulighed for at udvikle dine faglige 
og personlige kompetencer og bliver en vigtig del af 
et kompetent og dedikeret team i it-afdelingen i en 
uhøjtidelig atmosfære.

Ansøg
Ansøgning og CV sendes til til job@majinvest.com 
att. it-chef Jesper Søndergaard. Ansøgningerne 
behandles løbende.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen 
til at kontakte it-chef Jesper Søndergaard på e-mail  
jso@majinvest.com eller telefon 33 38 72 65.

Maj Invest-koncernen blev etableret i maj 2005 og er en  
finansiel koncern inden for investeringsrådgivning. 

Asset Management rådgiver om børsnoterede aktier og  
obligationer, herunder Investeringsforeningen Maj Invest. 
Private Equity rådgiver en række private equity-fonde om 
investeringer i unoterede aktier. I Maj Bank rådgiver vi 
private kunder.

Vi er en uformel organisation med ca. 100 ansatte og ho-
vedkontor centralt i København tæt på offentlig transport.

I it-afdelingen er vi ni medarbejdere. Læs mere om os på 
majinvest.com.


