
Studentermedhjælper til RPA 
 

 
 

DOVISTA A/S er det aktive moderselskab for en stadigt voksende DOVISTA Gruppe, med VELFAC og Rationel Vinduer som de mest kendte virksomheder i 

Danmark. Gennem fælles synergi og unikke brands er det DOVISTA Gruppens mål at blive markedsledende i Europa inden for udvikling, salg og fremstilling af 
vinduer og døre. DOVISTA Gruppen består lige nu af 9 individuelle brands, hvor sund organisk vækst er drivkraften i den fortsatte udvikling.  

 

DOVISTA A/S ejes af VKR Holding, der beskæftiger ca. 13.500 medarbejdere i mere end 40 lande. 

Vi søger hjælp til proces 
automatisering 

Er du struktureret og grundig i dit arbejde og drømmer 

du om at blive en del af et team der arbejder med 

virtuelle robotter og proces automatisering?  

Så er det dig vi søger. Du vil som studentermedhjælper 

blive en del af et proces team, hvor størstedelen af 

arbejdsopgaverne vil være relateret til Robotic Process 

Automation (RPA).  

Dine opgaver 

Arbejdsopgaverne omhandler arbejdet med afklaring, 

udvikling og dokumentation af robot jobs, samt hjælpe 

til med at sikre at vi kan tilbyde skræddersyede RPA 

løsninger til forretningen. Desuden skal denne stilling 

ses som et led i talent udviklingen omkring RPA 

teamet. 

Opgaverne bliver: 

- Supportere opdatering af RPA dokumentation 

- Assistere i opdatering af projekt pipeline  

- Assistere i analyse af proces materiale 

- Assistere i test af robot løsninger 

- Diverse ad hoc udviklinger og opgaver relateret 

til RPA og proces arbejde generelt 

Indholdet i stillingen er fleksibelt og kan tilpasses dine 

interesser og kompetencer. 

Din baggrund 
Du er i gang med en bachelor som minimum, har flair 
for IT og interesse for at gøre tingene smartere. Det er 
en fordel at have kendskab til programmering og RPA. 
Du taler flydende dansk og engelsk og er en dygtig 
kommunikator, både skriftligt og mundtligt.  
Afgørende for succes i stillingen er 
forretningsforståelse, et godt blik for helheden, 
kvalitetsbevidsthed, ansvarlighed, punktlighed, 
struktur samt grundighed. 
 

Dine muligheder 

Arbejdet vil beløbe sig til ca. 8-15 timer om ugen. 

Fordelingen af timerne være fleksibel og blive planlagt 

i samarbejde med Compliance afdelingen. Din 

primære arbejdslokation vil være i Herning, hvor der 

dog vil være mulighed for at arbejde fra vores andre 

kontorer i Aarhus, Horsens og Ringkøbing. Der vil 

ydermere være mulighed for forretningsrejser til Polen 

og England, hvor vi har henholdsvis 

produktionsfaciliteter og salgskontorer. 

Hvem er vi? 

DOVISTA A/S er den danske ejer bag DOVISTA 
Gruppen, som er en international organisation og i 
Danmark nok især er kendt for brands som VELFAC 
A/S og Rationel Vinduer. Med ejerskabet følger et 
struktureret og aktivt engagement i hver enkelt 
virksomhed i DOVISTA Gruppen.  

Du kommer til at blive en del af DOVISTA Compliance 
teamet, hvor vi supporterer forretningen i alt der 
omhandler processer, som f.eks. proces afklaring, 
optimering og automatisering. Udover det er vi også 
involveret i udviklingen af mindre system løsninger, 
samt data analyse. 

Hverdagen er tempofyldt og vi har travlt, men 

kommunikationen er afslappet og uformel med fokus 

på læring, forbedring og støtte. 

Interesseret i jobbet? 

Send ansøgningen til job@dovista.com og hvis du 

spørgsmål til stillingen er du velkommen til at ringe til 

Toke Engell på 5086 1039.  

Samtaler vil blive afholdt løbende og ansættelse vil 

være hurtigst muligt. 
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