Konsulenter til Microsoft Cloud
Timengo har succes og er en hurtig voksende Microsoft-konsulentvirksomhed på Cloud og infrastruktur. Vi
søger nye kollegaer med speciale inden for Cloud-teknologier (O365, EMS, Win10 og Azure IaaS/PaaS) og
generel Microsoft-infrastruktur.
Som konsulent hos os bliver du en del af et af Danmarks førende konsulenthuse inden for Microsoft Cloud.
Vi har leveret mere 150 cloud projekter gennem de sidste fem år. Vi vil være Danmarks bedste til det vi gør,
og vi er inde i en stærk vækst, som matcher vores målsætning.
Som konsulent vil du være ansvarlig for at gennemføre projekter hos vores mere end 800 kunder, typisk i
form af implementeringer og migreringer fra andre teknologiplatforme. Hos Timengo arbejder vi med Cloud
Platform; Et koncept der sikrer best practice cloud implementering på tværs af win10, o365, EMS og Azure.
Du får rig mulighed for at præge den måde, vi leverer vores ydelser på og vi forventer, at du brænder for
cloud og er, eller vil være, på forkant med det nyeste indenfor dit felt.
Faglige kvalifikationer:
•

Du har minimum 5 års erfaring på området og du har dokumenteret projekterfaring.

•

Du har stor viden om en eller flere: Office365, Azure, Windows 10 eller EMS.

•

Det er vigtigt, at du er vant til Microsoft it-infrastruktur og føler, at du hurtigt vil kunne skabe dig et overblik
over en kundes set up.

•

Du kan have god erfaring med at migrere data fra én version af Exchange til en anden.

•

Du kan have god erfaring med at bygge PC/device management baseret på EMS

•

Du kan have god erfaring med flytning af IT platforme fra datacenter til Azure

•

Du er velbevandret i Microsoft-miljøer (Windows Server, Active Directory, Lync, Hyper-V, DNS, SCCM,
etc.).
Personlige kvalifikationer:

•

Din personlighed og indstilling er vigtig for os. Vi har fokus på detaljen samt kvaliteten, og vi sætter en ære
i at gøre tingene rigtigt og til tiden.

•

Du er serviceminded, positiv og løsningsorienteret – Du ser muligheder frem for begrænsninger.

•

Du er teamplayer og forstår værdien i at dele din viden og dokumentere den.

•

Du er god til at tale med kunder og forstår at lytte til deres behov.

•

Du kommunikerer klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk.

•

Du har empati, er nem at omgås og vellidt.
Vi tilbyder:

•

Et job, hvor du udvikler dig fagligt gennem arbejdet med ny teknologi, komplekse kundesager og
markedets dygtigste kollegaer.

•

Et job, hvor vi tror på, at din udvikling er grundlaget for virksomhedens udvikling.

•

Et job, hvor du er med til at opbygge Danmarks bedste Microsoft-infrastruktur partner.

•

En konkurrencedygtig løn i overensstemmelse med dine kvalifikationer.

•

Et job, hvor vores mål er at vi skal gå herfra med mere energi end da vi kom. Hvor vi passer på og er der
for hinanden.

•

Personalegoder – frokost ordning, gratis motionstræning, sundhedsordning. Sociale og faglige
arrangementer.

Timengo bor lige nu både i Måløv og Søborg med vil snart flytte til nye lokationer i Ballerup. Du kan se mere
om os og vores ydelser på www.Timengo.com
Hvis du vil have uddybet noget eller blot høre mere, så er du velkommen til at kontakte CTO Martin
Lundsgaard på tlf. +45 2090 2122
Vi indkalder til samtaler løbende og vi ansætter når den rigtige kandidat melder sig.
Send din ansøgning og CV til job@timengo.com mærket ”Konsulent – Cloud”

