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Lytzen IT søger en erfaren og
selvstændig O365 konsulent
På grund af fortsat vækst i vores forretning søger vi en erfaren O365 konsulent.
Arbejdsopgaverne er opsætning, drift og vedligehold af Microsoft baserede løsninger hos vore mange kunder.
Har du en bred infrastruktur baggrund og solid erfaring med enterprise-miljøer,
herunder design og implementering af nye løsninger? Brænder du for ny teknologi, og er det naturligt for dig at holde dig opdateret på den teknologiske udvikling? Kan du svare ja, er du måske vores nye kollega.
Du bliver en nøgleressource i en række spændende projekter, hvor du tager et
aktivt ansvar for behovsafdækning, kravspecificering, design og implementering.
For at komme i betragtning til stillingen er det essentielt, at du har en solid erfaring med Enterprise-miljøer og stærke faglige kompetencer på infrastruktur- og
cloud teknologi.
Faglige kvalifikationer
Vi forventer at du har mindst 3 års erfaring fra en lignende stilling, og at du har
faglige kompetencer indenfor flere af følgende områder:
•
•
•
•
•
•

Cloud – MS Azure, O365, Azure AD
Microsoft – Windows Server, Active Directory, SCCM, Exchange Server
Virtualiseringsplatforme – VMware
Overvågning – Azure Monitor
Andet – PowerShell
Microsoft licensering – Datacenter og Azure
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Personlige kvalifikationer:
Som person er du positiv og udadvendt. Du er analytisk stærk, metodisk, god til
at skabe overblik og struktur over dine arbejdsopgaver. Du værdsætter at være i
et team, hvor sparring, gensidig respekt og tillid er grundstenene til at skabe
nye løsninger. I jobbet vil du få en bred kontaktflade, hvorfor det er vigtigt, at
du er en god kommunikator, der forstår at skabe relationer.
Vi tilbyder dig:
Du bliver en del af et dynamisk team, hvor der er plads til personlighed og hvor
vi alle har en uformel omgangstone med respekt for hinanden uanset placering i
organisationen.
For den rette kandidat er der stor mulighed for personlig udvikling gennem sparring og en personlig uddannelsesplan, samt meget stor indflydelse på jobbets
indhold.
Du vil arbejde med udgangspunkt fra et af vore kontorer i Jylland (Hjørring/Aalborg).
Vi tilbyder en attraktiv lønpakke, der forhandles individuelt, som kunne indeholde: Løn, pension, sundhedsforsikring mv.
Hvem er vi:
Lytzen IT A/S er en infrastrukturleverandør med nordjyske rødder og værdier. Vi
arbejder meget med Cloud-løsninger leveret ud fra vores datacentre i henholdsvis Danmark, Holland og England forbundet med eget MPLS-netværk med POP’s
i flere europæiske lande.
Lytzen IT beskæftiger ca. 70 medarbejdere.
For yderligere information
Kontakt driftschef Frank Hejselbæk på telefon 8832 8746 eller e-mail: fhe@lytzenit.dk.

Stillingstype:
Arbejdssted:
Kontaktperson:
Ansøgning & CV
sendes til:
Ansøgningsfrist:
Tiltrædelse:

Fuldtid
Hjørring/Aalborg
Driftschef Frank Hejselbæk
job@lytzenit.dk
onsdag d. 15 maj 2019.
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt, og behandler
ansøgninger løbende.
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