Juniorkonsulenter, der vil skabe fremtiden
Vi oplever et massivt pres på digitaliseringsagendaen og ser det som en væsentlig del af den
forsatte udvikling inden for både private og offentlige organisationer. Derfor opretter IBM nu et
Client Innovation Center i Danmark, som skal hjælpe vores kunder med digtalisering, innovation
og transformation. Du er med helt fra begyndelsen, når vi kommer til at fokusere på fremtidens
IT-løsninger som eksempelvis cognitive computing, Internet of Things, big data & analytics,
mobile apps og next generation ERP løsninger. Her er din chance for at blive en del af en startup men i en global organisation, hvor du bliver en vigtig del af opbygningen af et agilt miljø,
som kan udfordre gængse løsninger og udfolde den digitale fremtid.

Vi søger forskellige profiler
I Client Innovation Centeret kommer du til at arbejde på projekter og i teams, som leverer
banebrydende og effektive IT- løsninger – ofte til nogle af de mest forretnings- og
samfundskritiske systemer i Danmark. Vi søger forretnings- orienterede ERP konsulenter, UX
Designers, Mobile Apps Developers (Android, iOS), Developers (JAVA, C#, C++) samt
konsulenter inden for eksempelvis Watson IoT, Blockchain samt Cognitive solutions.

Din baggrund og kompetencer
Vi har naturligvis store forventninger til dig og dine kompetencer, men samtidig forventer vi
ikke, at du kan alt. Som juniorkonsulent er du enten helt nyuddannet eller har et par års erfaring.
Hvis du er nyuddannet, har vi et struktureret træningsforløb, så du allerede fra dag ét udvikler de
kompetencer og den erfaring, som du har behov for på dine projekter. Har du allerede høstet dine
første erfaringer, sikrer vi naturligvis den videre kompetenceudvikling. · Du har en IT eller ITrelateret uddannelse fra ITU, DTU, CBS, KU, AU eller lignende ·
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Du er nyuddannet eller har et par års erfaring · Du kommunikerer godt på både dansk og engelsk
· Du er hurtig til at lære nye, komplekse områder og i stand til hurtigt at omsætte viden til
konkrete løsninger.
Samtidig kommer vi til at kende dig som en nysgerrig og nytænkende kollega, der vil være med
til at udfordre status quo i IT-branchen. Så du er analytisk og struktureret, men først og fremmest
ved du, at det starter ved din evne til at forstå dine kunder og deres forretning. For det er kun
fordi, du opsøger viden, at du kan forstå og behandle kundernes behov. Hvis det er dig, vil du
hurtigt kunne gøre en reel forskel hos IBM Client Innovation Center og vores kunder. Her får du
virkelig en unik mulighed for at udvikle dine evner, og vi lover, at det bliver både udfordrende,
spændende og sjovt.

Vil du være med?
Rekrutteringen vil komme til at foregå løbende, så send allerede nu din ansøgning, CV samt dit
senest karakter bevis til følgende adresse rekcicdk@dk.ibm.com.

Har du brug for mere information?
Hvis du har brug for mere information, kan du læse mere om centeret her på facebook, på
LinkedIn eller Twitter.
Centeret åbner officielt den 1. jan. 2017. Du er også velkommen til at kontakte os på mail
rekcicdk@dk.ibm.com eller kontakte Kasper Bach, Head of Recruitment, på 51 63 87 23.
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