Praktikant til robotprojekt
Tænker du logisk og har en vis teknisk forståelse fx arbejdet med formler i Excel, SQL-databaser eller deciderede
statistikværktøjer?
Økonomi- og IT-staben i Silkeborg Kommune søger en praktikant, som tænker logisk og ønsker at programmere og vedligeholde
softwarerobotter (RPA), som skal erstatte manuelle arbejdsgange.
I løbet af dit praktikophold vil du være med til at gennemføre mindre projekter af 2-6 ugers varighed, i samarbejde med kommunens
to RPA-konsulenter og de proceseksperter, der findes i den enkelte afdeling. Fælles for projekterne er, at vi med robotteknologi
erstatter manuelle arbejdsgange.
Du vil møde mange forskellige IT-systemer og lære at programmere robotterne i Blue Prism. Kommunens to RPA-konsulenter
oplærer dig i Blue Prism. Inden for få uger vil du som praktikant have udarbejdet din første automatiserede proces.
Vi forventer, at du:
har en analytisk og logisk tankegang
har stort gå-på-mod og kan arbejde selvstændigt
har gode kommunikative evner – skriftligt såvel som mundtligt
har et humoristisk og positivt sind
er i gang med en relevant længerevarende videregående uddannelse
Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du:
har teknisk forståelse. Fx at du har arbejdet med makroer i Excel, SQL-databaser eller deciderede statistikværktøjer
har erfaring fra studiet eller andre sammenhænge
Vi håber, at du har følgende udbytte af dit praktikophold:
lærer at programmere robotter i Blue Prism
indgår i tæt samarbejde med mennesker i kommunens afdelinger, der har andre faglige baggrunde end din egen
automatiserer op til flere processer til fremtidig brug i kommunen og hermed indblik i vidt forskellige dele af en kommunal
organisation
får indblik i hvordan en stor organisation arbejder
mulighed for indblik i analyse af arbejdsgange med henblik på effektiviseringer
Du kan finde yderligere information her:
KL’s præsentation af RPA

Blue Prism

Praktisk
I udgangspunktet forventer vi, at praktikopholdet er 37 timer ugentligt, og at det foregår i september-december 2018. Vi er fleksible
med praktikperioden og den ugentlige arbejdstid, og vi tager højde for eksamensperioder og undervisning.
Det er ulønnet praktik, men du vil få betalt transport, og vi vil understøtte, at du kan anvende Silkeborg Kommune som specialecase
senere i dit studie, såfremt du ønsker det. Der kan også være mulighed for at fortsætte som studentermedhjælper.
Hvis der er brug for hurtig afklaring i forhold til praktiksituation, er du velkommen til at tage kontakt med det samme, så vil vi gøre
vores for at sikre en hurtig proces.
Yderligere information:
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Leder af Digitalisering Lars Koefoed på tlf. 89 70 15 73.
Ansøgningsfrist tirsdag 22. maj 2018.
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online.
Klik på Send ansøgning. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.
Har du ikke internetadgang, kan du sende din ansøgning i et almindeligt brev til Silkeborg Kommune, Organisation og Personale,
Søvej 1, 8600 Silkeborg. Husk at anføre job nr. 144658.
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