Database-ekspert søges til udtræk, overblik og mining
Vi søger en frivillig og dygtig databasemaster, der kan afse nogle timer ugentligt til at arbejde med vores
redskaber. Du skal have lyst til at sætte dig ind i vores nuværende databaser og på sigt researche på
alternativer. Du skal efter gennemgangen af vores databaser og de tilhørende manualer, beskrive mulige
forløb og alternativer, sammenhænge og procedurer.
Vi opbevarer data i ACCESS og skal have tilknyttet programmet Power BI så vi bedre kan arbejde med vores
guld. For at optimere vores indsamling skal vi også kunne lave forskellige udtræk som vi gerne vil have
faglig hjælp til. Så hvis du er pålidelig og faglig kompetent så kontakt os.
Vi forestiller os at:
Du mestrer:
- ACCESS, som er vores nuværende database, og alle backoffice funktionerne
- Forståelsen for integration mellem forskellige systemer
- At kommunikere omkring funktioner og er dygtig til at formidle til andre
- Et godt samarbejde med nøgle-frivillige og et par ansatte i en nonprofit organisation
Du er:
- Måske studerende, og/eller har tidligere arbejdet med ACCESS eller lignende databaser
- Ansvarlig for opgaverne og resultatorienteret
- Systematisk og har sans for detaljer
Du vil
- Få erfaring med arbejdet med ACCESS og PowerBI
- Rig mulighed for at lære om vores arbejde i Indien og gøre en stor forskel for udsatte børn
- Få søde kollegaer og blive en del af en lille organisation
Aktion Børnehjælp er primært drevet af frivillige, og vi betragter de frivillige som vores guld, uden hvem vi
ikke kan støtte børn og unge i Indien. De frivillige er en blanding af ældre og unge og på sekretariatet sidder
vi 3-4 stykker til daglig. Læs mere om os og arbejdet i Indien på aktionboernehjaelp.dk
Din gennemsnitlige arbejdstid forventes at blive ca. 15 timer per måned og arbejdet skal foregå på vores
lille sekretariat.
Gode kommunikationsevner af det faglige stof til andre vil blive vægtet højt. Du vil komme til at referere til
en af de ansatte på sekretariatet.
Er du nysgerrig, kontakt os gerne med dine spørgsmål.
Vi glæder os til at læse din ansøgning, som du skal sende sammen med dit CV og et par referencer i en
samlet pdf fil til bodiltrier@aktionb.dk.

