
TUI Nordic söker utvecklare för området Data Warehouse 

Är du redo för  nya utmaningar och vill du bli en av våra utvecklare? 

TUI Nordic (f.d. Fritidsresor) ingår i TUI som är ett av världens största reseföretag - och en spännande plats för 
en karriär inom IT-utveckling. Vi växer konstant och söker därför nya medarbetare till våra team. 
  
Vårt Data Warehouse (DW) är källa till många viktiga beslutsunderlag, rapporter och kuber. DW:t både tar emot 
och lämnar ut information som stöttar många centrala verksamhetsprocesserna.  
  
Vi erbjuder ett jobb där varje dag är ett äventyr, där bara du sätter gränserna för dina karriärmöjligheter. Vi är 
idag ca 100 som jobbar på IT och vi trivs med vårt jobb!  Enligt den senaste medarbetarundersökningen var 
100% som jobbar med systemutveckling nöjda med sin arbetsplats. Hos oss kommer du att ingå i team som 
jobbar agilt och präglas av samarbete, prestigelöshet, engagemang och ständiga förbättringar.  

DW utvecklare på TUI Nordic 

Bidra till att leverera fantastiska reseupplevelser till våra kunder. Allt vi gör fokuserar på att leverera pålitliga, 
trygga och upplevelserika minnen till våra resenärer. 

Som utvecklare tar du stort ansvar, har stor frihet och otroligt kul. Vi jobbar nära våra användare och hjälper till 
att lösa deras utmaningar. Utvecklingsteamen utformar själva sitt sätt att jobba med ett agilt angreppsätt. 

Din kompetens 
  
Som utvecklare av DW/BI kommer du att jobba med Change Requests och maintenance såväl som i projekt med beroenden 
till DW. Förutom BI så ansvarar teamet också för trading (prissättning), analytics och finanssystem. 
Inom alla dessa områden fungerar vi som 2:nd line support vid incidenter och problem. 
  
Vi vill att du ska vara: 
  

• Mycket kunnig inom Informaticas Powercenter 
Erfaren av DW/BI i allmänhet (gärna med kunskap om flera ETL verktyg) 
Erfaren av relationsdatabaser (här används Microsoft SQL Server) 
  

• Resultatorienterad och självgående 

• En Team-spelare, delar med sig av kunskap och information till andra. 

• Lätt för att sätta sig in i komplicerade sammanhang/verksamheter 
  
Det är också bra om du har någon, eller några, av följande färdigheter: 
  

• God och praktisk kunskap om SQL och gärna SSIS 

• Erfarenhet av Cognos för att bygga kuber 

• Kompetens runt SQL Server Reporting Services (för att bygga rapporter) 

• Erfarenhet av C# utveckling 

• Kunskaper om Rabbit MQ  
  

  

TUI Group 

TUI Nordic är en del av världens största resekoncern , TUI.  TUI är världens största leverantör av integrerade 
resor. Vi arbetar i 180 länder och har cirka 77.000 anställda som stöder 1.800 resebyråer runt om i Europa , sex 
flygbolag, mer än 300 egna hotell och resorts och tolv kryssningsfartyg . För mer information: 
http://www.tuigroup.com  

 


