(Job opslag fra Effectmakers)

Driftschef – Integration & DevOps Engineer
Effectmakers udvikler markedets bedste software løsning til Trade Promotion Management (TPx) & Customer Business
Planning. Vores løsning anvendes til kampagne planlægning, budgettering, forecasting og optimering i førende CPG
virksomheder primært i Norden & Tyskland.
Som et led i vores vækst søger vi en DevOps orienteret driftschef som skal varetage driften af vores system og
integrationer med vores kunders ERP systemer. Vores løsning er Cloud baseret (Azure) samt enkelte on-premis
installationer.
Ansvarsområder omfatter:
Definition af interfaces, herunder data beskrivelse og data validering, i samarbejde med vores kunder
og udviklere
Test og deployment af udviklede interfaces (som udvikles internt af vores egen udviklingsafdeling)
Driftsvejledninger til eget brug og til vores support chef
2nd level supportstøtte til vores support chef
Fejlsøgning af interfaces
Deployment af vores applikation på Azure og kundeplatforme
Backup og restore / testmijøer
Driftsovervågning & overblik over vores løsninger
Automatisering af overvågning
Lettere udvikling (PowerScript & SQL scripting)
Backup for vores supportchef i ferier
Kompetencer & krav
Du har afsluttet en relevant videregående uddannelse
Du skal have erfaring med Microsoft SQL Server, system integration, data import/export og Cloud
løsninger
Kunne definere best practice inden for dit felt
Du er flydende i skrift & tale på Engelsk og der ud over ét af følgende sprog: Dansk, Svensk, Tysk eller
Norsk - gode kommunikationsevner er et nøglekrav
Gode troubleshooting evner
Teamplayer og lyst til personlig udvikling – du skal kunne lide både at lære og lærer fra dig
Vi tilbyder
-

Et motiverende og udfordrerne job i en nyoprettet stilling du selv kan præge
Gode muligheder for personlig såvel som faglig udvikling
Et internationalt arbejdsmiljø i byens mest inspirerende kontorhus
Løn efter kvalifikationer

Tiltrædelse 1 april. 2017 eller efter aftale.
For yderligere information og ansøgning kontakt CEO Mads Okkels Hansen, moh@effectmakers.com
Send din ansøgning vedlagt relevant dokumentation. Jobsamtaler vil blive afviklet løbende.
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