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Senior Datawarehouse / BI applikations arkitekt
PFA IT ønsker at styrke deres IT BI kompetencecenter med en Datawarehouse arkitekt og
søger derfor en Senior Datawarehouse arkitekt, som har erfaring inden for information
management.
Du bliver en del af et team, der skal sikre at DW designes og udvikles optimalt og skabe
forudsætninger for effektiv dataanvendelse.
Dine opgaver er som Datawarehouse arkitekt at udvikle PFA’s datawarehouse løsninger i tæt
samarbejde med de øvrige medarbejdere i afdelingen.
Dine primære arbejdsopgaver omfatter blandt andet:

Ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af PFA’s datawarehouse arkitektur.

Ansvarlig for udvikling af de fysiske platforme og infrastrukturen samt den løbende
vedligeholdelse af disse. Den løbende vedligeholdelse sker i samarbejde med driftsDBA’er i driftsorganisationen.

Ansvarlig for at det samlede dataflow (fra datakilde til rapport) fungerer
tilfredsstilende (lever op til SLA’er).

Sætte rammer for ETL design (i tæt samarbejde med ETL-udviklere).

Sikre (i tæt samarbejde med de mere forretningsvendte datamodellører) at den
logiske og fysiske datamodellering hænger sammen.
Personprofil

Du evner og er interesseret i at overskue store og komplekse datamængder og kan
omsætte dette til brugbare DW løsninger.

Du har et stort behov for at have styr på detaljen og kvaliteten i data

Du er selvkørende, struktureret og målrettet og du bidrager positivt til det sociale
miljø, er nysgerrig og vil gerne dele viden med andre.

Du taler og skriver flydende dansk og kan tilegne dig ny viden på engelsk

Du har en relevant uddannelse, sandsynligvis som cand.merc.dat, datalog, ingeniør
eller anden relevant uddannelse.

Som person er du empatisk og har en god situationsfornemmelse. Du er
forandringsvillig og parat til at være med i en virksomhed, med spændende
forretningsmæssige og tekniske udfordringer

Dine erfaringer har givet dig en god gennemslagskraft til at begå dig i større
organisationer.

Kompetencer og erfaring
Vi forestiller os at du har solid erfaring med information management inden for
datawarehouse som arkitekt/udviklings-DBA’er. Ideelt set har du varetaget designet af et
eller flere større datawarehouse løsninger. Det vil være en fordel, hvis du har to eller flere
års erfaring med hands-on udvikling samt måske har erfaring som konsulent.
Platformen har en 3-lags DW arkitektur:

- DSA (data staging)

- EDW

- Dimensional model
Vi forestiller os, at du har arbejdet med et eller flere at værktøjerne:





Datamodelleringsværktøjer: Erwin eller Powerdesigner
ETL-værktøjer: Dataintegrator/Dataservices (BODS) eller SAP BW, Microsoft BIplatform (SSIS) Informatica PowerCenter eller Datastage
DBA erfaring fra en eller flere databaseplatforme: Microsoft SQL Server, Oracle eller
Teradata
Du har kendskab til et eller flere af følgende BI værktøjer: Business Objects,
SharePoint BI, PowerPivot eller lignende BI værktøjer

PFA tilbyder
Du vil blive tilknyttet PFA’s IT BI kompetence center, der er en del af IT. Her vil du blive en
del af et team på ca. 15 medarbejdere, der er ansvarlig PFA’s Datawarehouse løsninger. Du
vi få et stort ansvar og mulighed for at være med til at tegne hele BI og DW landskabet i
PFA. Herudover tilbydes du faglig og personlig udvikling samt en konkurrence dygtig løn og
attraktive pensions og forsikringsvilkår
Kontakt og ansøgning
Hvis du gerne vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte European Search
Company, CEO Brian Ranvits, +45 20 48 05 48.
Ansøgning og cv sendes direkte til bra@europeansearch.dk Att: ”PFA – Arkitekt”

Om PFA
PFA Pension er Danmarks største kommercielle pensionsselskab og en af de største finansielle virksomheder i Danmark. Vi forvalter en pensionsformue på over 520 milliarder kroner. PFA er
grundlagt af arbejdsmarkedets parter, og vores mål er at skabe mest mulig værdi til kunder. Vi skaber værdi ved at veksle den viden vi har til pensions- og forsikringsprodukter, rådgivning
og kvalificerede anbefalinger, der passer til den enkeltes behov og muligheder. Derfor er høj faglighed, stærke kompetencer og god ledelse helt afgørende for vores godt 1.300
medarbejdere. Du kan møde os på www.pfa.dk

