Systemkonsulent – Infrastruktur

- brænder du for at sætte kundens behov i centrum?

Virksomheden
Vi søger for Systemtech A/S en systemkonsulent til infrastruktur. Systemtech har siden starten i 2004 løst kunders behov
for et kompetent IT- og Konsulenthus, der kan yde strategisk rådgivning og samtidig være udførende på implementering
af større og mindre IT projekter.
Systemtech er geografisk placeret i udkanten af Skanderborg tæt på E45.

Arbejdsopgaverne
Du kommer til at implementere, drive og vedligeholde udvalgte løsninger inden for infrastrukturområdet. Du vil deltage
ved kundestatusmøder, on site kundebesøg og blive ansvarlig for projekt delleverancer. Du bliver dermed involveret i
projekter og opgaver på tværs af hele virksomheden. Du vil bidrage med din viden, og bliver således en vigtig
rådgivningspartner både internt og over for kunden, hvor du bliver kundens ”IT mand”, den tekniske sparringspartner
og rådgiver.

Du tilbydes
•
•
•
•
•

Hverdag med entusiastiske og fagligt kompetente kollegaer, der med fornøjelse deler deres viden.
Frihedsgrader til selv at planlægge hverdagen.
Personlig og faglig udvikling med løbende uddannelse efter behov.
Et uformelt arbejdsklima med højt til loftet.
Attraktiv motiverende gage + mulighed for en række goder.

Dig:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du er en udpræget teamplayer.
Du er udadvendt og omstillingsparat.
Du er fleksibel og trives i et dynamisk miljø og har stor lyst til at være en del af en succes.
Du har erfaring som konsulent med implementering af infrastrukturløsninger.
Du har kendskab til Microsofts produkt portefølje.
Du har evnen til at arbejde struktureret og have flere bolde i luften.
Du har lysten og evnen til kundekontakten.
Du har forretningsforståelse kombineret med relevant uddannelse og erfaring.

Du har flere af nedenstående kompetencer:
•
•
•
•

Windows Server 2008/2012 R2
Active Directory
Office 365
Generel storage kendskab

•
•
•
•

SQL
VMware
HyperV
Skype for Business

Tiltrædelse: efter nærmere aftale
Yderligere oplysninger
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Ulrik Krogh Nielsen på 22 70 22 94 eller Maja Deleuran på 26 25 60 46 eller på
mail job@nogw.dk, stillingens ref. nr. NW-1722
Send din ansøgning med CV til job@nogw.dk med mærket NW-1722

