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Är du vår nya BI-arkitekt/utvecklare?
På Movestic satsar vi på kunniga och drivande medarbetare som trivs i en växande och 
snabbfotad organisation. Just nu söker vi en mångfacetterad BI-arkitekt/utvecklare som 
förstärkning till vår nyetablerade BI-enhet. Vi vill vara experten som inspirerar till smarta 
val, visst vill du följa med på vår resa? 

Vad kan vi erbjuda dig?
Du kommer att arbeta inom en nyetablerad BI-enhet med vi-
dareutveckling av Movestics företagsgemensamma datala-
ger. Vi använder oss uteslutande av Microsofts BI-stack och 
då vi är ett mindre och snabbrörligt företag kommer du att 
ges möjlighet att arbeta med hela skalan från arkitektur och 
back-end, via ETL, fram till rapportmodellering. 
BI-enheten är en del av Movestics Business & Actuarial Con-
trol, en stödfunktion med engagerade aktuarier, financial 
controllers och business controllers, där alla hjälps åt för att 
serva våra affärsområden och den övriga verksamheten på 
ett proaktivt och kvalitetsmässigt sätt, med leverans i fokus. 
Vi har hög energi, ställer höga krav och har roligt på jobbet.

Vem söker vi?
Du har minst 3-5 års erfarenhet av att arbeta med komplexa 
datalager, inklusive koncept, modellering och design. Rollen 
kräver djupa kunskaper om utveckling inom MS SQL Ser-
ver, i första hand T-SQL och SSIS, men även utveckling av 
modeller i SSAS (Tabular). Du behöver också kunskap om 
prestandaoptimering och enhetstestning i SQL Server t ex 
tSQLt. 

Vidare krävs erfarenheter av Visual Studio/Data Tools, GIT, 
Jira, Confluence eller motsvarande verktyg. Vi ser också 
gärna att du har kunskaper om programmering i C# och au-
tomatiseringramverk, t.ex. BIML. 
 
Personliga egenskaper 
Vi söker dig som är ambitiös och självgående. Rollen inne-
bär ett nära samarbete med både verksamhet och IT och en 
god förmåga att bygga relationer och förtroende är avgöran-
de. Det är också viktigt att kunna balansera affärens behov 
mot krav på långsiktig arkitektur och robusthet. Du kommer 
vara en del av ett kunnigt och nybildat team med möjlighet 
att vara med och påverka från början! 

I den här rekryteringen tar vi hjälp av Active Search. Du är 
välkommen att skicka din ansökan till Frida Månsson på mejl, 
frida@active-search.se, eller om du har frågor om tjänstens 
innehåll, kontakta Frida på telefon 076-947 40 05. Vi hante-
rar ansökningar löpande. 

Välkommen med din ansökan!

MOVESTIC LIV & PENSION startade år 2000 och erbjuder ett fullt sortiment av sparprodukter och försäkringar för trygg-
het. Idag är vi ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen. Vårt mål är att erbjuda markna-
dens bästa fonder och förvaltningstjänster till våra sparare. Våra kunder har därför, år efter år, fått en avkastning på sitt 
sparkapital som legat i topp i branschen. Med våra trygghetsförsäkringar erbjuder vi också ett skydd om det som inte får 
hända ändå skulle inträffa. Vi är övertygade om att professionell rådgivning är nödvändigt för att den enskilda individen 
ska få ett sparande och ett försäkringsskydd som är anpassat till dennes unika situation. Därför erbjuder vi våra produkter 
enbart via registrerade och kvalificerade försäkringsförmedlare.
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