Brænder du for at yde den bedste service og IT-support & kan du arbejde selvstændigt? Så
kan du være vores nye IT konsulent, til skabe de bedste Microsoft 365 løsninger for vores
kunder.
User IT søger en engageret IT-konsulent til at udvikle vores Microsoft 365 koncept.
Vi søger en ny medarbejder til at styrke vores konsulentteam, og som kan være med til at skabe
stærke Modern Workplace løsninger, herunder konfiguration og migrering til Office 365 services
såsom Exchange Online, OneDrive, Sharepoint, Teams.
Du vil blive et centralt kontaktpunkt for M365 og være med til at fortsætte og styrke vores
udvikling af Modern Workplace løsninger. Du får dermed en bred kontaktflade og vil indgå i et
team af kompetente og engagerede kollegaer. De daglige opgaver i stillingen vil bl.a. omfatte:
•
•
•
•

Opsætning af Device Management med Intune og Autopilot
Implementering af Baseline security baseret på EM+S E3 / E5 services såsom Conditional
Access, Privilege Identity Management og tilsvarende services.
Konfiguration og migrering til Office 365 services såsom Exchange Online, OneDrive,
Sharepoint, Teams.
Rådgivning og opsætning af Azure Information Protection og Security & Compliance
teknologier.

Teknisk og serviceminded supporter
Du har en IT relateret uddannelse, og har interesse for at tilegne dig ny viden og færdigheder
indenfor nye teknologier. Du har erfaring med konsulentarbejde og har fokus på at sikre, at
kunden altid er i centrum. Du brænder for at opbygge gode kunderelationer og har en proaktiv
og opsøgende tilgang til dit arbejde.
Du er fleksibel og selvstændig i dit arbejde, og kan holde hovedet koldt i stressede perioder, hvor
der er mange bolde i luften på én gang. Dertil besidder du et højt kvalitets- og serviceniveau og
har en professionel, ansvarlig og serviceminded tilgang til dit arbejde.
Dine dansk- og engelskkundskaber er gode, da du vil supportere flersprogede kunder.
Bliv en del af et professionelt team
Stillingen indebærer en udstrakt grad af frihed under ansvar. Du starter som selvstændig på vores
kontor i København, understøttet af vores afdeling i Aarhus.
Du bliver en del af et stærkt og professionelt team med en uformel omgangstone.
Samarbejdsformen er baseret på fleksibilitet, tillid og teamwork. Vi sætter stor værdi i at hjælpe
hinanden, dele erfaringer og arbejder hver dag på at finde de bedste og mest relevante løsninger
for kunderne og vores forretning.
Er du interesseret?
Du er velkommen til at kontakte COO Henrik Bech på telefon 4040 7035, hvis du vil vide mere om
stillingen. Stillingen skal besættes snarest muligt og samtaler vil blive afholdt løbende.
Ansøgning og CV kan fremsendes til mail@userit.dk

