
 

SENIOR DATA SCIENTIST 

 
JOBBESKRIVELSE 
 

Vil du være med til at præge udviklingen i et af Nordens største mediehuse? 
 

Med førende mediepositioner i Norden, der omsætter for over 11 mia. kr. inden for bl.a. Gaming, 
biografer, streamingtjenester, magasinabonnementer og E-commerce, har Egmont en klar 
vækstagenda. 
 

Vi søger en erfaren Data Scientist, som skal være medpionér og inspirere Egmonts forretnings- 
enheder til at anvende teknologi til at skalere forretningen. Du vil være en del af Advanced 
Analytics, som indgår i Corporate Strategy & Development, og som arbejder tæt sammen med 
Egmonts øverste ledelse. Her er et godt afsæt i stærke relationer, som er opbygget gennem flere års 
kommerciel forretningsudvikling inden for M&A og vækststrategier. 
 

Som Senior Data Scientist vil du have en unik mulighed for at være med til at opbygge Advanced 
Analytics. Det er et ungt ambitiøst team, hvor du vil være medvirkende til at forme 
forretningsudvikling og teknologi-stack, og hvor du vil arbejde på spændende projekter.  
 

De primære arbejds- og ansvarsområder vil være: 
 

· Udvikle CLV modeller til at prioritere og forme markedsføringsindsatser 
· Implementere anbefalingsalgoritmer for at målrette relevant indhold baseret på 

kundeadfærd 
· Forudsige churn af kunder og segmentere Egmonts kundebaser 
· Modellere medieprodukters livscyklus for optimering af produktudbud 
· Modellere og forecaste lagerbehov for Egmonts portefølje af hurtigt voksende E-

commerce forretninger 
  



 

ØNSKEDE KOMPETENCER OG ERFARING 
 

Vi forventer, at den ideelle kandidat har en videregående uddannelse inden for det analytiske/ 
forretningsmæssige/tekniske område (bioinformatik, biostatistik, computer science etc.), 
kombineret med minimum 3 års relevant erfaring.  
 
Vi forestiller os at du har stærke evner inden for: 
 

· Avanceret dataanalyse og anvendt statistik (som f.eks. prædiktive modeller, 
klyngeanalyse og Machine learning) 

· Automatiserede dataudtræk, transformation og indlæsning (ETL-processer) i bl.a. SQL 
· Idriftsættelse af analytiske modeller eller software 
· Programmering i Python eller R 

 

Som person er du  
 

· Struktureret og målrettet  
· Fokuseret på det væsentlige gennem afgrænsede iterative forløb - trods omfattende 

datamængder og mange stakeholders 
· Pragmatisk og løsningsorienteret – kan klarlægge komplekse problemstillinger og bryde 

dem ned i håndterbare delproblemer, som kan prioriteres og analyseres  
· Nysgerrig og videbegærlig – eksempelvis opsøger du aktivt seneste viden inden for 

Machine learning via artikler, online kurser eller mindre sideprojekter 
· En stærk kommunikator – kan forklare og visualisere resultaterne af komplekse 

analysemodeller tilpasset modtageren, og kommunikerer proaktivt om din fremdrift 
 

 

VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 
 

Egmont har fortalt historier i 140 år. Egmont står bl.a. bag Nordisk Film, udgiver bøger og 
magasiner i 30 lande og har i mere end 25 år lavet public service på TV 2 i Norge. Egmont er en 
dansk fond. Hele overskuddet går til at udvikle Egmonts medier, og 100 mio. kr. går hvert år til 
børn og unge, der har det svært. 
 

Egmont har et attraktivt og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor der er plads til balance mellem arbejde og 
privatliv. 
 

For mere information se: https://www.egmont.com/dk/ 
 
 

https://www.egmont.com/dk/


 

YDERLIGERE INFORMATION 

Rapporterer til:  Head of Advanced Analytics 
Sprog:  Dansk og engelsk i skrift og tale  
Lønpakke:  Attraktiv lønpakke i henhold til kvalifikationer 
Tiltrædelse:  Snarest muligt 
Domicil:  København K. 
 
 

ANSØGNING 
 

GlobeSearch varetager rekrutteringsprocessen på vegne af Egmont. Hvis du ønsker at søge 
denne stilling, bedes du sende dit CV til Tomas Talbro på tta@globesearch.dk  
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