Cloud Infrastructure Architect

- brænder du for at være med på
den teknologiske forkant?
Virksomheden
Vi søger for ProActive en Cloud Arkitekt med Microsoft erfaring til deres afdeling i København. ProActive er for deres
kunder en strategisk samarbejdspartner, som tager det totale ansvar på forretningsmæssige løsninger. De lever
rådgivning og forretningskritiske IT-løsninger, der effektivisere deres kunders forretning. ProActive er en virksomhed i
vækst og blev sidste år kåret af Microsoft som Årets Cloud infrastruktur partner i 2016. I 2015 løb ProActive afsted
med kåringerne som årets Cloud Service parter – Office 365 og Enterprise Partner. ProActive har kunder i forskellige
brancher, fra det private til det offentlige.

Arbejdsopgaverne
Som Cloud Arkitekt vil du komme til at arbejde med rådgivning og implementering af Microsoft løsninger hos
ProActives kunder. Du vil få en afvekslende hverdag, hvor du kommer til at arbejde med mange spændende projekter.
Du vil komme til at arbejde tæt sammen med de andre arkitekter, konsulenter og projektledere. Du vil få
kundeansvar, hvor du implementere løsninger, udarbejde dokumentation, sikre højt kvalitet og rådgivere kunden om
nye løsninger der understøtter deres behov. Du vil primært arbejde med Enterprise løsninger.

Du tilbydes







Et uformelt arbejdsklima, hvor du vil være tæt på beslutningsprocesserne
Et job præget af variation og faglige udfordringer i et projektorienteret miljø
Udfordrende hverdag i samspil med faglige kompetente kollegaer
Løbende uddannelse efter behov
Faglig og personlig udvikling i en attraktiv vækst virksomhed
Attraktiv gage, pensionsordning og en række personalegoder










Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund
Du er selvstændig og initiativrig
Du har flere års erfaring med Microsoft teknologier
Du har arbejdet med Enterprise løsninger
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 arkitekt med rådgivning, design og implementering af cloudinfrastrukturløsninger
Du har lysten og evnen til kundekontakten
Du har evnen til at arbejde struktureret og have flere bolde i luften

Dig

Dine faglige kompetencer består af flere af følgende




Azure (OMS, migreringer, opbygning af netværk
i Azure, sikkerhed)
DLP Policies
Office 365 ProPlus pakker og udrulning heraf



Office365 – Exchange Online (migrering fra
Exchange on-prem, Lotus Notes) med
kompetencer udi ADSF/WAP setup

Tiltrædelse: efter nærmere aftale
Yderligere oplysninger
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Ulrik Krogh Nielsen på 22 70 22 94 eller Tommy Thy Wadsbach på 50 84 82 60
eller på mail job@nogw.dk, stillingens ref. nr. NW-1715
Send din ansøgning med CV til job@nogw.dk med mærket NW-1715

