
FORBEDRINGER OG OPTIMERING
Kontinuerligt fokus på optimering af forretningssystemer er afgørende for Gabriels 
fortsatte udvikling. I takt med vores globale vækst søger vi en ambitiøs IT-chef, der 
med reference til Gabriels CFO, får ansvaret for både procesmæssigt og teknologisk 
at forbedre og optimere vores internationale IT-strategier og -indsatser. IT-driften er 
i dag outsourcet til eksterne partnere, og det forventer vi den fortsat vil være.

Dine primære opgaver og ansvarsområder vil være:  
• At udvikle og implementere globale IT-strategier og sikkerhedspolitikker.
• At sikre vedligeholdelse og fremdrift af strategier og politikker i alle koncernens 

selskaber.
• At udvikle og optimere globale forretningssystemer.
• At være ledelsens sparringspartner på koncernens digitale udvikling.
• At sikre en objektiv prioritering af projekter og hensigtsmæssig ressourceallokering.
• Ledelse, optimering og koordinering af aftaler med eksterne IT-samarbejdspartnere.
• Daglig ledelse af 2 medarbejdere.

UDPRÆGET FORRETNINGSFORSTÅELSE OG SIKRER FREMDRIFT
For os er det afgørende, at du formår at skabe de overordnede strategier og politikker 
med udgangspunkt i en udpræget forståelse for forretningen, og at du efterfølgende 
kan sikre den fortsatte fremdrift i koncernens globale IT-projekter. En væsentlig 
opgave bliver desuden at trimme koncernens IT-processer og -systemer, således vi 
sikrer en ensartethed og sammenhæng på tværs af landegrænser, og overordnet får 
koordineret alle IT-aktiviteter. Det indebærer, at du får en bred kontaktflade og vil 
være i tæt dialog med både interne og eksterne samarbejdspartnere

OM DIG
Vi forestiller os, at du kommer fra et lignende job i en international koncern med 
forretningsmæssigt ansvar for IT-funktionen, og at du derfor har erfaring med et 
IT-set up, hvor du har udviklet IT-strategier og koordineret IT-indsatser på tværs af 
landegrænser. Alternativt har du arbejdet tæt sammen med den IT-ansvarlige, og har 
haft selvstændigt ansvar for større projekter.

Desuden
• Kommunikerer du åbent og positivt med alle nationaliteter og du motiveres af at 

omsætte både overordnede mål og krav og brugernes behov til effektive løsninger.
• Er du en positiv, engageret og en motiverende leder, der tager ansvar og går 

foran i at drive projekterne i mål sammen med dine medarbejdere og kolleger/ 
samarbejdspartnere.

• Har du en relevant IT-mæssig videreuddannelse på minimum bachelor-niveau.
• Kommunikerer du problemfrit på dansk og engelsk. 

VI TILBYDER DIG
• Ansættelse i en ambitiøs og succesfuld international koncern i vækst.
• Et udfordrende job med korte beslutningsveje og en flad organisation.
• En attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente kolleger.
• Forventeligt ca. 20 – 30 rejsedage om året. 
• Ud over fast gage; pensionsordning, sundhedssikring, frugt- og kantineordning, 

tilskud til sportsaktiviteter m.m.

 

FÅ MERE AT VIDE
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du 
velkommen til at kontakte CFO Claus Toftegaard 
på tlf. 4044 6858.

VI GLÆDER OS TIL AT  
MODTAGE DIN ANSØGNING
Tiltrædelse sker, når vi har den rigtige kandidat, 
så send din ansøgning og CV snarest og senest 
den 24.11.2017 til HRMaster, Jeanette Horty 
Stenrøjl på jes@gabriel.dk vedlagt kopi af rele-
vante anbefalinger/eksamenspapirer. Indkomne 
ansøgninger vurderes løbende.

OM GABRIEL
Innovation og værdiskabende samarbejde er 
fundamentale værdier hos Gabriel A/S, der er 
Europas førende leverandør af møbeltekstiler. 
Gabriel A/S er en del af Gabriel-koncernen, 
der beskæftiger mere end 450 medarbejdere 
i flere forskellige lande og har hovedkontor i 
Aalborg. Vi udvikler og sælger møbeltekstiler 
og -komponenter, polstrede overflader samt 
relaterede tekstile løsninger og services til 
møbelproducenter verden over. Gabriel A/S 
er datterselskab af Gabriel Holding A/S, en 
moderne børsnoteret virksomhed, der bygger 
på over 165 års traditioner. 

Læs mere på www.gabriel.dk.

Vil du  
føre Gabriel  
til det næste  
IT-niveau?


