Er du Danmarks bedste Cloud Architect og vil du med over på den største sky?
Vil du være en del af fremtiden i skyen? Vi søger for kunde flere Cloud Architecter til deres kontor der er
beliggende i Aarhus
Vores kunde er førende på Cloud løsninger til Enterprise Clients, og søger derfor Danmarks bedste Cloud
Architecter til at udvikle og opretholde den udvikling de er i.
Vores kunde er en 100% Cloud baseret virksomhed, med hovedkontor i Storkøbenhavn og kontor i Aarhus.
De ønsker at levere de bedste infrastruktur løsninger til kunder i det private og offentlige. Du vil blive en del af
en dynamisk hverdag omgivet af kompetente kollegaer. Du vil opleve, at der er et uformelt arbejdsklima, hvor
du vil være tæt på beslutningsprocesserne.
Arbejdsopgaverne:
Som Cloud Architect vil du komme til at arbejde med design, rådgivning og implementering af Microsofts
løsninger hos kunderne. 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 architecter, konsulenter og
projektledere. Du skal sikre høj kvalitet og rådgive kunderne om nye løsninger der understøtter deres behov.
Hvad kan de tilbyde dig?
• En attraktiv arbejdsplads, som ønsker at være de bedst på Azure området.
• Mulighed for udvikling og sparring med nogen af Danmarks bedste konsulenter
• Være med til at skabe og udvikle mulighederne i skyen.
• Du får lov til at lege med den nyeste teknologi.
• Videreuddannelse
Hvem er du?
• Du har evnen til at forstå og tale med kunderne
• Du vil udforske den nyeste teknologi
• Du vil dele din viden i sparring med dine kollegaer
• Du har flere års erfaring med Microsoft teknologier
• Du har arbejdet med Enterprise løsninger
Dine faglige kompetencer består af flere af følgende:
• Azure
• Office 365
• Exchange
• RDS
• VMware/HyperV

•
•
•
•

Windows Server 2012/2016
Active Directory
Power Shell
System Center

Tiltrædelse: Efter nærmere aftale
Yderlige oplysninger:
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Maja Deleuran på 26 25 60 46 eller på mail md@nogw.dk stillingens ref. Nr. NW1735
Send din ansøgning med CV til job@nogw.dk mærket med NW-1735

