ERFAREN IT SYSTEMADMINISTRATOR
Har du lyst og energi til at indgå i et dynamisk
og engageret team med tæt samarbejde og højt
kompetenceniveau?

•
•
•
•

En spændende arbejdsdag
Du bliver en del af Koncern IT, som understøtter alle vores
forretningsområder. Vi oplever vækst og derfor også en voksende
systemportefølje. Teamet i Koncern IT består af 6 medarbejdere, som
i dag dækker egen softwareudvikling, drift og support af koncernens
IT til omkring 80 medarbejdere samt udvikling af systemer inden for
telekommunikation. Omgangstonen er uformel og mulighederne for
personlig udvikling er store.

Om dig
Vi forventer, at du som minimum har 5 års erfaring – helst fra en stor
eller mellemstor IT-driftsorganisation. Du har desuden et bredt kendskab
til Windows-miljø, sikkerhed og netværk. Specifikt har du erfaring med
hovedparten af ovenstående systemer. Vedr. firewall anvender vi Cisco,
og kendskab til Cisco NSO vil være en fordel. Sluttelig vil kendskab til GIS
også være et plus.

Dit primære ansvar er at sikre en stabil drift af vores systemer på
vores eget datacenter samt drift af vores samlede og up-to-date
IT-installation i koncernen. Dine arbejdsopgaver vil bestå af drift,
vedligeholdelse og support af:

Du bevarer overblikket i et komplekst systemlandskab. Du er åben og
nysgerrig i forhold til ny teknologi og nye muligheder. Du mestrer dansk
og engelsk i skrift og tale.
Kørekort (B) er påkrævet. Du vil på sigt indgå i en vagtordning sammen
med de øvrige kolleger i Koncern IT.

•
•
•
•
•

VMware
Firewalls, netværk og datalinjer
IT Sikkerhed
Diverse applikationer

Windows
Exchange
Azure
Backup (Veeam)
Office 365

Om Jysk Energi

Søg stillingen

Jysk Energi er en forbrugerejet energikoncern med hovedsæde i Holstebro og med
stærke rødder i den vestjyske region. Vores forretningsområder er elforsyning, elsalg
og fibernet til privat og erhverv samt tekniske højspændingsydelser.
Det er et mål for koncernen at understøtte den grønne omstilling med løsninger inden
for vedvarende energi, og i den forbindelse arbejder vi seriøst med FN’s Verdensmål.
Med selskabets egenkapital på ca. 1,6 mia. kr. har vi den økonomiske styrke til at gøre
en forskel.

Send os snarest din motiverede
ansøgning og dit CV via
stillingsformularen på jyskenergi.dk.

Vi tilbyder gode arbejdsvilkår - blandt andet fordelagtige sundheds- og
pensionsforhold, en kollektiv bonusordning, tilbud om fritidsaktiviteter og mulighed
for at deltage i spændende sociale arrangementer. Du kan forvente et positivt og
udviklende arbejdsmiljø med højt aktivitets- og kompetenceniveau.

Skivevej 120 Holstebro

+45 96 10 66 77

kundeservice@jyskenergi.dk

jyskenergi.dk

Vi afholder samtaler løbende.
Hvis du ønsker yderligere information
om stillingen, er du velkommen til at
kontakte CIO og Forretningschef Ole
Bjerre Nielsen på tlf. 60 29 90 13.
Vi ser frem til at høre fra dig.

