IT-driftsmedarbejder
-med udvidet ansvar
F10 Human Resource søger for Ventu A/S

Virksomheden
Ventu A/S er en dansk IT-virksomhed i rivende vækst. Med deres nøgleprodukt Microbizz,
tilbyder virksomheden løsninger inden for håndtering af virksomhedsprocesser,
projektstyring, tidsregistrering, CRM og kommunikation. Ventu er solidt etableret på det
danske og er i fuld gang med at blive en international aktør.
Ventu A/S har til huse i moderne lokaler på Amager med udsigt over Øresund. Moderne
ledelse og fokus på medarbejderne er med til, at sikre virksomheden en solid vækst og et
godt grundlag for de kommende år.
Se mere på www.ventu.dk og www.microbizz.dk
Stillingen
Som IT-driftsmedarbejder hos Ventu, vil du få ansvaret for at virksomhedens samlede ITmiljø er opdateret, sikret, fejlfrit og med den højeste oppetid. Derfor vil dine nøgleopgaver
være at:
•
•
•
•
•
•
•
•

Overvåge og administrere driften af virksomhedens eksterne og interne systemer
Konfigurere nye servere og opdatere nuværende
Løse alle driftsmæssige problemer
Drive og videreudvikle virksomhedens backup systemer
Ajourføre og udbygge virksomhedens sikkerhedspolitik
Forestå virksomhedens software og hardware indkøb samt registrere disse
Løse diverse ad-hoc IT-problematikker
Opdatering af virksomhedens systemer i forhold til personale

Personlig profil
Du er den systematiske og pragmatiske type, som holder hovedet koldt og evner at agere
struktureret og roligt i alle situationer, også når det brænder på. I din arbejdsfacon er du
detaljeorienteret, analytisk og lægger den nødvendige indsats i dine arbejdsopgaver. Du
er ansvarsbevidst og sørger altid for at yde dit bedste.
Faglige kvalifikationer
• Du har en relevant IT-uddannelse og erfaring fra job som IT-driftsmedarbejder
• Du taler og skriver både dansk og engelsk flydende
• Du har erfaring på ekspertniveau i –
o Linux Ubuntu (konfigurere og opgradere)
o Apache
o MySQL
o Backupsystemer (etablere, vedligeholde og teste)
o Netværk (lokale samt internet)
o Serverovervågning
• Kendskab til Linode’s kontrolpanel (VPS udbyder) vil være en fordel
• Kendskab til PHP vil være en fordel
• Du har erfaring med ajourføring og forcering af sikkerhedspolitikker
• Du har kendskab til diverse sikkerhedspolitikker
Du tilbydes
Et selvstændigt og udfordrende job, hvor du får mulighed for at have stor indflydelse på
din egen hverdag. Du bliver en del af en organisation, hvor ’frihed under ansvar’
betegner hverdagen, og hvor du kan udnytte dit fulde potentiale.
Virksomheden er solid og velkonsolideret med en uformel tone og flad struktur.
Ansøgning mærket ref.: 6009
Hvis du er klar til at blive fagligt og menneskeligt udfordret og mener jobbet svarer til dine
kvalifikationer og jobønsker, hører vi meget gerne fra dig. Stillingen skal besættes hurtigst
muligt, men vi venter gerne på den rigtige kandidat. Interview bliver afholdt løbende på
F10’s kontorer i Valby.
Du skal sende din ansøgning mærket ref.: 6009 til: crb@f10.dk
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Christian Berg på tlf.: 5219 0986
Vi ser frem til at modtage din ansøgning

Med venlig hilsen
F10 Human Resource

Følg F10 Human Resource på www.linkedin.com/company/f10-hr-&-rekruttering

