
   

   

 

Krak er en medievirksomhed, der fungerer som digital markedsføringspartner for små og 
mellemstore virksomheder i Danmark. Kernekompetencerne er at hjælpe virksomheder med 
at optimere deres markedsføring og synlighed på tværs af en stribe digitale kanaler. Krak 
specialiserer sig i lokale søgninger, samt digitale markedsføringsprodukter som bl.a. SEO, Fa-
cebook og Google Ads. 
 
Krak er en del af en børsnoteret nordisk koncern med hovedsæde i Sverige, og som, foruden 
Danmark og Sverige, operer i Norge. Virksomheden går under navnet Eniro i Sverige og Gule 
Sider i Norge.  

 

Senioranalytiker 
 
Krak søger en senioranalytiker til salgsanalyseafdelingen på kontoret på Frederiksberg i Danmark. 
Rollen er central i forhold til Kraks digitale transformation af kerneforretningen, hvor målet er at ud-
vikle forretningen og forbedre branchelederskabet. Det forventes, at den kommende senioranalyti-
ker bidrager til Kraks fremtid gennem databaseret løsningsforslag, der sikrer kontinuerlig optimering 
af forretningen. 
 
Med reference til Head of Analysis bliver den kommende senioranalytiker ansvarlig for at udarbejde 
analyser og ledelsesrapporter, designe modeller til optimering og automatisering af processer via 
Python eller R samt udarbejde dataudtræk via SQL, Qlik, TimeXtender og VBA, der kan danne grund-
lag for taktiske og strategiske beslutninger mod en optimering af forretningen. 
 
En del af jobbet bliver at udarbejde provisionsgrundlag samt udvælge, allokere og segmentere kun-
deemner. Ydermere bliver den kommende senioranalytiker bindeled mellem IT og forretningen ved 
at omsætte forretningssprog til IT-sprog og omvendt.   
 
Stillingen som senioranalytiker hos Krak giver den rette kandidat mulighed for at påvirke og styrke 
forretningen på alle niveauer i Danmark, og ligeledes kommer vedkommende til at supportere de 
andre nordiske lande.  
 
Faglige kvalifikationer 
1. Du har erfaring med at lave dataudtræk i bl.a. SQL, Oracle, Qlik (gerne QlikSense), TimeXtender, 

VBA, Python eller R, og du kan på baggrund af dataudtræk udarbejde analyser med dertilhø-
rende konklusioner.  

2. Du har erfaring med, og er opdateret omkring, modellering, og du kan benytte relevante model-
leringsprogrammer som f.eks. Python, R, SQL, ODBC, VBA, Qlik eller lignende. 

3. Du har erfaring med selv at behandle data med henblik på oprettelse af datamarter, herunder 
også udvikling af procedurer til automatisk vedligeholdelse. 

4. Du har erfaring med projektledelse, og du kan drive projekter med flere aktører. 
5. Du har erfaring med optimering og automatisering af processer, der skal frigive ressourcer på 

alle niveauer i organisationen.  
6. Du har erfaring med at lave strategiske og taktiske beslutningsoplæg. 
7. Du har med fordel kendskab til mekanismerne i salgsdrevne virksomheder samt medievirksom-

heder. 
  



   

   

 
 
 
Personlige egenskaber 
1. Du har forretningsforståelse, og du evner at bevæge dig på et strategisk niveau. 
2. Du har et kommercielt mindset, og du formår at tænke i helheder. 
3. Du er i stand til at gennemskue komplekse problemstillinger, finde sammenhænge og komme 

med konstruktive løsningsforslag. 
4. Du forholder dig kritisk til opgaver samt tilgængelig information og analyser, og du evner at fo-

retage rationelle vurderinger ud fra disse.  
5. Du er initiativrig og har en høj grad af entreprenørånd. 
6. Du trives med at arbejde under frie rammer, hvor du har mulighed for at sætte dit eget præg. 
7. Du formår at bevare roen i kaotiske og pressede situationer.  
8. Du er forandringsvillig og tør tænke ud af boksen, og du søger yderligere information for at for-

stå problemstillinger. 
9. Du fremstår selvsikker og arbejder struktureret, og du kan træffe hurtige og klare beslutninger. 
10. Du har gode kommunikative evner, og du formår at forklare komplekse problemstillinger på en 

let og forståelig måde. 
11. Du kan arbejde både selvstændigt og i et team. 
12. Du forstår at begå dig på tværs af kulturelle skel og vægter samarbejde højt. 
 
 
Send din ansøgning og dit CV mærket 30434 på e-mail hrm@laigaard-partners.com til Laigaard & 
Partners A/S, Store Kongensgade 40H, 1264 København K. Vi behandler din henvendelse fortroligt og 
videregiver kun dine oplysninger efter aftale med dig. Yderligere oplysninger kan fås på telefon 33 91 
18 00. 
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