Spaulding Ridge Advisory Sweden AB söker en Analyst
Spaulding Ridge är ett managementkonsultbolag som specialiserar sig på
affärstransformation, förbättring av affärsprocesser, finansiell planering, IT-strategi
och praktisk utveckling av finans- och IT-funktionerna. Spaulding Ridge levererar
ledande molnlösningar och därtill hörande IT-tjänster. Vi tror att all verksamhet i
grund och botten är baserad på relationer mellan människor. En grundläggande
värdering för oss är just relationerna till våra kunder, våra samarbetspartners, våra
medarbetare och den globala omgivningen. Ledord i denna strävan är
MÅLSÄTTNING, FÖRBÄTTRING och UTVECKLING. Vi är inriktade på praktisk
problemlösning.
Denna tjänst rapporterar till koncernens Nordenchef och du ingår i ett globalt team
av experter. Internationella uppdrag med tillhörande resor kan komma att bli en
naturlig del i arbetet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:











Aktivt deltagande i design, utveckling och implementering av
planeringsmodeller och tillhörande affärsprocesser hos våra kunder.
Arbeta direkt med intressenter hos våra kunder för att tillse att
implementeringen av våra lösningar uppfyller kundens krav. Samarbeta med
slutanvändarna hos våra kunder för att förstå deras uppfattning av den
implementerade lösningen, identifiera nya detaljerade krav och sedan
implementera dessa i uppföljande förbättringar.
Deltaga i utvecklingen och kontinuerlig förbättring av ”proof of concept” för
potentiella kunder.
Konfigurera affärsstödssystemets olika modeller för att uppfylla kundens
behov av praktisk lösning.
Samarbeta med kollegor och kundens anställda samt andra involverade i
projektet för att säkerställa framgång i projektet.
Delaktig i utvecklandet av modeller och metoder för att förbättra våra
kundprojekt.
Använda Spaulding Ridges implementationsmetodik för att identifiera
förbättringspotential i kundens planerings- och affärsprocesser och komma
med förslag på förbättringsåtgärder.
Förmåga att visa tydlig förståelse för kundernas affärsbehov och målsättning.

Kvalifikationer och erfarenhet







Civilekonom, civilingenjör i industriell ekonomi, eller systemvetare med
inriktning mot ekonomi och finans
Mycket goda betyg från universitet
Några års erfarenhet av ekonomistyrning och/eller som konsult inom
ekonomistyrning
Mycket god förståelse för generella finansiella modelleringskoncept
Mycket goda kunskaper i Excel (t ex skapa makron och hantera stora
datamängder)
Mycket goda kunskaper i Microsoft Office Suite





Erfarenhet av Anaplan, OneStream, Oracle Hyperion, Cognos TM1 eller
liknande är ett plus
God förståelse för multidimensionell dataarkitektur
Engelska är vårt koncernspråket varför mycket god förståelse i det engelska
språket är ett krav

Personliga egenskaper
Vi söker en individ som vill växa tillsammans med verksamheten. Vi anställer
individer som brinner för problemlösning och införandet av innovativa idéer hos våra
kunder och vårt team. Viktiga personliga egenskaper är: kritiskt tänkande och mod
att Gjorde svåra och välavvägda beslut; Förmåga att hantera stressfulla och
tvetydiga situationer och kunna samarbeta med andra invidiver och grupper under
sådana förhållanden; nyfikenhet och kreativitet. Vårt fokus på relationer kräver
empati, medkänsla och förmåga att uppfylla givna löften.
Ansökan
För mer information är du välkommen att kontakta vår personalavdelning på
careers@spauldingridge.com. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så
skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Tänk på att din ansökan skall ej
innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung,
ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i
fackförening, hälsa eller sexuell läggning. Se till att namn och kontaktuppgifter finns
med i din resume.
Välkommen med din ansökan!

