Lønkonsulent til UVdata
Vi søger en struktureret, effektiv og energisk lønkonsulent, som kan indgå i vores
supportteam i Aalborg.
Vi ønsker at styrke vores lønteam yderligere. Derfor søger vi en ny kollega som lønkonsulent med tiltrædelse
hurtigst muligt. I UVdata har vi udviklet et lønsystem, som er målrettet til de frie skoler (privatskoler, friskoler,
kostskoler, efterskoler mv.), hvor vi har ca. 230 skoler/kunder. På følgende link er der mulighed for at læse
mere om vores lønsystem DSA-Løn.
Om jobbet
Vi tilbyder en række spændende arbejdsopgaver, hvor du vil få en nøgleposition:
• Supportere kunder på DSA-Løn (foregår via telefon og teamviewer).
• Hjælpe kunderne med spørgsmål fra A-Z for timelønnede og månedslønnede i forbindelse med lønkørsler.
• Besvare overenskomstmæssige spørgsmål vedr. løn.
• Sætte dig ind i komplekst materiale fra Moderniseringsstyrelsen.
• Opstarte/implementere nye kunder med DSA-Løn.
• Undervisning (via teamviewer) for nye sekretærer/lønansvarlige.
• Sparring med udviklere.
Den ideelle kandidat er stærkt fagligt funderet og god til at sætte sig ind i det nye lovstof, som løbende
kommer fra området.
Om dig
UVdata er på udkig efter en erfaren profil til området, som kan hjælpe kunderne med at svare på komplekse
sager. Vi søger dig fordi du:
• har erfaring med lønbehandling – meget gerne indenfor det statslige område.
• gerne med kendskab til DSA-Løn.
• har relevant uddannelse og/eller joberfaring.
• har indgående kendskab til Moderniseringsstyrelsens cirkulærer på personaleområdet og gældende
overenskomster.
• er imødekommende og serviceorienteret og kan smile i telefonen.
• arbejder analytisk og struktureret.

•
•

er i stand til at træffe selvstændige beslutninger, men samtidig kan fungere i et team.
er god til at bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag.

Vi tilbyder
Du vil få stor mulighed for at påvirke udviklingen på forretningsområdet fremadrettet.
Vi har fleksible medarbejderforhold. Vi lægger stor vægt på, at vore medarbejdere trives. Det er vigtigt for os,
at der er en god balance mellem familie og arbejdsliv.

Kontakt
Ansøgning sendes til job@uvdata.dk. Ønsker du at vide mere om jobbet, er du meget velkommen til at
kontakte Product Owner Tina Høyer Christensen (tho@kmd.dk) eller Lead Business Line Manager Bent Kjær
(bnk@kmd.dk).
Vi indkalder løbende kvalificerede kandidater til samtale.

Om os
UVdata blev etableret i 2004 og tilbyder i dag en række it-løsninger målrettet skoleområdet og med et stærkt
fokus på den offentlige sektor.
UVdata beskæftiger sig med udvikling og drift af brugervenlige løsninger til børne- og ungeområdet. Vi er
kendetegnet ved at være en organisation med høj fart på og et godt samvær, og hvor alle har vigtige roller.
I 2017 blev UVdata en del af KMD i forretningsområdet Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked i Danmarks største
digitale uddannelseshus.
Virksomheden har til huse på Lauritzens Plads 1, 9000 Aalborg.

