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IT-SYSTEMKONSULENT  

Vores kunder efterspørger dig 
 

Jobbeskrivelse 

Datacompagniet søger it-systemkonsulenter, der skal hjælpe os med at servicere vores kunder og skabe sikre og 

automatiserede Modern Workplace løsninger. I det daglige vil du komme til at arbejde med drift, migrering og 

implementering af nye Microsoft løsninger.  

 

Vores kunder efterspørger dig 

Hvis du som person: 

• Er struktureret og istand til at fordybe dig, så løsninger og service bliver af højeste kvalitet. 

• Er åben og parat til at tilegne dig ny viden. 

• Er effektiv, indlevende og imødekommende, så kollegaer, kunder og partnere oplever os som værdiskabende. 

• Har menneskeligt og fagligt meget at byde ind med. 

• Tager ansvar og viser vejen. 

 

Kompetencer og erfaring 

Du har en teknisk it-uddannelse samt minimum 5 års praktisk erfaring, fx som IT-supporter, systemadministrator eller 

systemkonsulent.  

Du skal have kendskab til nedenstående og kan du kalde dig ekspert på et eller flere af nedenstående områder er det et 

ekstra plus: 

• Microsoft365 

• Exchange 

• Windows server 

• Windows virtual desktop 

• Powershell 

• Secuirty 

• Automation 

• Erfaring med drift, design og implementering 

• Wifi løsninger 

• Firewall - en fordel hvis det er Fortinet  

 

Tiltrædelse 

• Snarest 

 

Lokation 

• Vi bor midt i København i Toldbodgade, tæt på Nyhavn og Kgs. Nytorv 
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Godt arbejdsklima 

Godt arbejdsmiljø har vi masser af, inklusiv frokostordning, fredagsbar og sociale events. 

Kollegaerne sætter pris på hinanden og de sociale aspekter i virksomheden. Om morgenen hilser vi på hinanden nå vi 

møder ind. Vi følges til frokost og der er smil på læben eller en historie, når vi mødes på gangen. I arbejdsdagen bliver 

kunderne mødt med forståelse, opgaverne bliver løst proffesionelt og der er plads til at træffe selvstændige 

beslutninger. Vi hjælper hinanden 

 

Økonomi 

Løn og pensionsordning følger branchens niveau.  

 

Om os 

datacompagniet har fokus på den private og offentlige sektor. 

Vores primære forretningsområde er Infrastruktur, sikkerhed og drift, primært på Microsoft baserede IT-løsninger. 

Det er vigtigt vores kunder ser os som en værdifuld samarbejdspartner, fagligt stærke og involverede. Vi vægter 

kundetilfredshed højt. 

Dine kommende kolleger er naturligvis vigtige for en god hverdag. Se mere til os på: www.datacompagniet.dk og vores 

sociale medier. 

 

Kontakt 

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen, kontakt venligst Teknisk direktør Thomas Larsen:  

33 91 20 91. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning med CV hurtigst muligt på: job@datacompagniet.dk 

http://www.datacompagniet.dk/
mailto:job@datacompagniet.dk

