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Har du spørgsmål, så kontakt:

Unit IT er totalleverandør af it-infrastruktur, drift og  
support til små og mellemstore virksomheder i Danmark. 
Vi er i alt 80 passionerede medarbejdere fordelt på seks  
lokationer. Fra eksperter i infrastruktur, hosting og sup-
port til SQL og BI-specialister. Det giver os suveræn 
fleksibilitet til altid at kunne sammensætte det stærkeste 
team. Skræddersy services. Sikre hurtig respons. Og  
levere nærværende it-partnerskab, der skaber værdi for 
din forretning. Både nu – og i fremtiden. Derfor har vi også 
lagt ambitiøse planer for vækst gennem øget samarbejde 
med eksiste rende og nye kunder såvel som gennem opkøb.

Vi er en del af den danske, familieejede koncern United 
Shipping & Trading Company (USTC), der har hovedsæde 
i Middelfart, og som har en årlig omsætning på 76 mia  
kroner. Denne solide ballast er din sikkerhed for en stabil 
samarbejdspartner.

Er du drevet af at skabe den bedste mulige drifts-leverance og rådgivning for 
dine kunder hvor Azure, Cloud, Automation og DevOps er nøgleordene?

Har du de seneste år beskæftiget dig indgående med 
Azure og Cloud teknologier?

Har du i dit arbejde vist, at du tænker kunden først og 
ikke bare bygger løsninger, men går skridtet videre for 
at udvikle standarder for implementering af cloud-
løsninger hos kunderne?

Så har vi jobbet hvor du kommer til at arbejde med de-
sign, rådgivning, etablering, drift og fejlsøgning af de 
nyeste Cloud teknologier i vores kunders infrastruktur.

I din faglige profil har du:
• Minimum 3-4 års erhvervserfaring fra lignende job

• Relevant uddannelsesmæssig baggrund

•	 MCSE	certificering	eller	tilsvarende	kvalifikationer

• Bred erfaring indenfor Microsoft produkter specielt 
indenfor O365, EMS, WVD, Azure AD, Azure Moni-
tor osv.

• Erfaring med Azure IaaS og PaaS løsninger, 
herunder implementering, rådgivning og drift

• Erfaring med automation og DevOps

• Det sorte bælte i PowerShell

• Erfaring med rådgivning og konsulentarbejde til 
kunder på alle niveauer

•	 Du	har	en	ITIL	Foundation	certificering	som	mini-
mum, og er vant til at arbejde under rammerne af 
ITIL best practice

Du er som person
• Serviceminded

• I stand til at arbejde selvstændigt og i et team

• Udadvendt i en professionel sammenhæng, og evne 
til at skabe en venlig og professionel dialog

•	 Kvalitetsbevidst,	men	også	kunne	have	flere	bolde	i	
luften samtidig

• I stand til at mixe og matche kundernes løsninger 
i	relation	til	de	kundespecifikke	infrastruk-
turløsninger og kundens public og private cloud 
providers

• Indstillet på en foranderlig hverdag

• Nysgerrig efter at lære om nye teknologier og til 
stadighed holde dig ajour med udviklingen

• Villig til at indtræde i 24/7 vagtordning

• Vant til at kommunikere på dansk og engelsk i skrift 
og tale

Vi tilbyder:
Et inspirerende og uhøjtideligt arbejdsmiljø med højt 
til loftet i en dansk virksomhed med ordnede ejerfor-
hold. En aktiv personaleforening, nogle fantastiske 
omgivelser og en masse spændende opgaver. Vi læg-
ger	 vægt	på	 videreuddannelse	og	 certificeringer	 for	
vores medarbejdere for at udvikle kompetencerne. Vi 
vægter også et godt kollegaskab, hvor man altid er 
klar til at hjælpe hinanden.

Arbejdssted vil være Kolding alternativt Sønderborg.

Rekrutteringsprocessen vil være løbende, så send  
venligst din ansøgning og CV snarest til hr@unit-it.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.


