Cloud Infrastructure Architect

- brænder du for at være i front på Cloud løsninger?

Virksomheden
Vi søger for kunde, som er i vækst, flere Microsoft konsulenter til deres Cloud og Infrastruktur team til deres
afdelinger i Aarhus og Odense. Virksomheden er for deres kunder en strategisk samarbejdspartner, som tager det
totale ansvar på forretningsmæssige løsninger. De leverer rådgivning og forretningskritiske it-løsninger, der
effektivisere deres kunders forretning. Virksomheden går op i at skabe en arbejdsplads, der er stimulerende for deres
medarbejdere både på det faglige og personlige plan.

Arbejdsopgaverne
Hos vores kunde vil du komme til at samarbejde med dygtige kollegaer, og du vil komme til at arbejde med rådgivning
og implementering af Microsoft løsninger hos deres 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 andre konsulenter,
arkitekter 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 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 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 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
•
•
•
•

Microsoft Azure
Microsoft Identity Management
Microsoft Windows 10
Microsoft Skype for Business

•
•
•
•

Microsoft Exchange og Office 365
Microsoft EMS suiten
Microsoft Office 2016
Microsoft System Center produkter

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-1741
Send din ansøgning med CV til job@nogw.dk med mærket NW-1741

