Systemadministrator
I UVdata beskæftiger vi os med udvikling, drift og kundesupport af
administrative IT-systemer til den offentlige sektor. Vi arbejder helst efter
agile principper. Vores produkter tilbydes som ’software as a service’ (SaaS),
hvilket gør, at vores kunder kan bruge alle produkter ’out-of-the-box’.
Din faglige profil
Da vores driftsmiljø er velfungerende og stabilt, forestiller vi os, at du som
person er interesseret i at kombinere systemadministration med enten
support eller med programmering.
Systemadministrative opgaver (kernefunktionen)
Vi hoster vores produkter i et virtualiseret miljø, der er designet efter
principper til opnåelse af høj tilgængelighed og ydeevne. Miljøet sikrer stabil
drift via redundans-, failover-, backup/restore- og migreringsmekanismer i alle
led i topologien. Miljøet har ca. 100 servere.
Systemadministrationen står for serverne, terminalmiljø,
netværksarkitekturen og computerne på kontoret. Der vil også være
vedligeholdelse af udstyr. De fleste opgaver løses remote fra vores kontor,
men der kan være behov for at besøge vores datacenter i Skanderborg ved
ændringer i selve hardwaren. Vi byder i stigende grad på udbud, der stiller
krav til standardiserede processer og metoder, hvorfor det vil være en fordel,
hvis du har kendskab eller erfaring med ITIL v3, ISO/IEC 27001 (internationale
standarder for informationssikkerhed) samt ISAE 3402-erklæringen.
En liste over de vigtigste kompetenceområder:
 Windows Servere/Desktop
 Hyper-V
 Exchange
 Active Directory
 Terminal Servere
 IIS
 Firewall-opsætning
 SAN og DAS
 Broker servere




NLB clusters
ITIL v3

Vi forestiller os, at du enten kan have en lyst til at kombinere
systemadministrationen med en supportfunktion eller med en sekundær
funktion, hvor du hjælper med udvikling af applikationer.
Systemadministrationen varetages i samarbejde med primært en anden
tekniker samt de øvrige applikationsteams, som selv står for deployment og
vedligeholdelse af egne applikationer.
Profil med fokus på support

Skal du deltage i supportopgaverne, sker det enten via mail eller via telefon.
De typiske supporthenvendelser er præget af stor forskellighed, og der er
altså som udgangspunkt ikke tale om rutineprægede henvendelser. Det er
derfor vigtigt, at du kan gennemskue problemstillinger, der ofte har en høj
grad af kompleksitet. Ligeledes er stærke kommunikationsevner nødvendigt,
da du ville skulle kunne kommunikere med brugere på forskelligt niveau,
kollegaer i udviklings- og driftsafdelinger samt ledelsen i virksomheden.
Profil med fokus på programmering

Ønsker du at specialisere dig i programmering, vil dine opgaver være
varierede. Der kan være tale om nyudvikling og videreudvikling af interne
værktøjer til eksempelvis webbaseret dashboard til vores forskellige
produkter eller eksempelvis udtræk af data fra forskellige datakilder, der skal
bearbejdes og præsenteres i en rapport. Der vil også være perioder hvor du
skal indgå i produktteams, der har behov for din hjælp og viden. Fejlsøgning
og optimering af database forespørgsler vil også forekomme.
En liste over de vigtigste kompetenceområder:
 SQL og relationelle databaser, herunder forståelse for indeksering
 Programmering med C# til både ASP.NET MVC og WinForms
 (X)HTML(5), CSS og javascript
Om dig

Du har en relevant uddannelse og 3+ års erfaring med systemadministration
og gerne nogen erfaring med support eller programmering i C# afhængig af,
hvilken af de to profiler du påtænker at ansøge om.







Du skal have erfaring fra lignende job, besidde høj faglig stolthed og
have lyst til hele tiden at udvikle nye og bedre metoder og teknikker til
gavn for vores kunder og brugere.
Du skal være kvalitetsbevidst, fleksibel og kunne lide at arbejde med
store og små opgaver.
Du skal både have blik for helheden såvel som for detaljen
Du er selvkørende, god til at lytte og til at arbejde sammen med
mange forskellige mennesker

Yderligere informationer
Vil du vide mere om jobbet, så kontakt souschef Martin Bakkegaard Olesen på
e-mail mbo@uvdata.dk
Vil du ansøge stillingen, så send din ansøgning samt CV til job@uvdata.dk.
Venligst anfør forventninger til lønniveau inklusive pension i din ansøgning. Vi
indkalder kvalificerede kandidater til samtale løbende. Ansøgningsfristen er d.
20. maj 2014.

Om UVdata
UVdata A/S er en solid virksomhed med et stærkt fokus på den offentlige
sektor. Virksomheden ejes af en gruppe medarbejdere og kapitalfonden Via
Venture Partners i fællesskab. Der er i dag ansat 30 medarbejdere på
virksomhedens to lokationer i hhv. Nørresundby og Aarhus. UVdata A/S
beskæftiger sig med udvikling og drift af brugervenlige løsninger til børne- og
ungeområdet. Vi er kendetegnet ved at være en organisation med høj fart på
og et godt samvær, og hvor alle har vigtige roller. Det er vigtigt for os, at vores
medarbejdere trives og at der er balance mellem familie og arbejdsliv. For at
sikre det gode sammenhold i virksomheden har vi en aktiv personaleforening,
som har mange arrangementer.

