TEKNISK IT-KONSULENT (DATASPECIALIST)
For ARTOGIS a/s søger vi en kundeorienteret teknisk IT-konsulent til
implementering af komplekse web-baserede IT-løsninger, baseret på en platform
bygget på open source-teknologier.
Du har formentlig en uddannelse som civilingeniør, ingeniør, geolog, geograf eller
lign., med et væsentligt element af IT i uddannelsen. Du er en udadvendt holdspiller
med teknologisk flair, og indtager gerne en nøglerolle i forhold til at aftale,
gennemføre og følge op på projekter og opgaver i tæt dialog med kunderne.
VIRKSOMHEDEN
ARTOGIS a/s er en uformel og entreprenørpræget IT-virksomhed, hvis produkter og ydelser især er
rettet mod danske forsyningsselskaber i vand- og varmesektoren.
ARTOGIS arbejder for at skabe værdi for kunderne gennem mere effektiv udnyttelse af data. Det
sker på basis af sago•fonto® platformen, som er virksomhedens egenudviklede, avancerede dataog integrationsplatform. Kernen heri er globalt udbredte open source-teknologier inden for Big
Data, GIS og IoT m.m.
Platformen overvåger, indsamler, validerer og lagrer data fra alle slags datakilder (forskellige
virksomhedssystemer som f.eks. SRO/SCADA og FAS, fællesoffentlige dataservices, cloudportaler og alskens forskelligt hardware) og udstiller resultaterne i brugervenlige overblik,
ofte i nærrealtid. Det sparer kunderne for meget besvær med den basale datahåndtering,
ligesom integrationen på tværs af datakilder giver nye indsigter til gavn for effektivisering og
bæredygtighed.
Yderligere information om virksomhed og produkter findes på www.artogis.dk.
STILLINGEN
Du bliver involveret i en bred vifte af spændende opgaver, hvor du bidrager til at løse fagligt
udfordrende udviklingsopgaver ved hjælp af forskellige værktøjer og open source-teknologier.
Opgaverne løses i vekselvirkning mellem selvstændig indsats og projektorienterede gruppearbejder,
med deltagelse af kunder og kolleger – hvor opgaverne varierer over tid i kompleksitet og omfang
inden for felterne:
Projektledelse og selvstændig løsning af kunderettede opgaver, herunder bl.a.
databearbejdning, samt udvikling og konfigurering af nye løsninger.
Opsætning af platformen inkl. installation af underliggende teknologier.
Planlægning og operationel implementering af kundeløsninger, i nært samarbejde med
kolleger og kunder.
Sikring af stabil drift af løsningerne i udvalgte kunders og ARTOGIS’ eget server-miljø,
herunder kundesupport og løbende vedligehold.
Brugeruddannelse hos kunder, primært via sidemandsoplæring og skræddersyede
workshops.
Specifikation og udvikling af nye produkter og serviceydelser i tæt samarbejde med kunder
og kolleger – hvorfor du holder dig up-to-date med den teknologiske udvikling.
Deltagelse i salgssupport og mersalg, f.eks. ved kundebesøg og salgsseminarer.
Du får stor indflydelse på sikringen af, at såvel vores produktudviklingsaktiviteter som de
kunderettede opgaver leveres til aftalt tid, kvalitet og økonomi.

KANDIDATEN
Som person er du en moden og selvstændig holdspiller, og derfor er samarbejdsevner, overblik og
ansvarsbevidsthed vigtige pejlemærker for dig. Desuden kan du genkende dig selv i følgende:
Du har overblik, er nysgerrig og hurtig til at lære nyt.
Du trives både individuelt og i et team.
Du håndterer forandringer med en god situationsfornemmelse, og holder hovedet koldt i
pressede situationer.
Du har fokus på synergier og vidensdeling i teamet, og har ambitioner på egne og teamets
vegne.
Du er aktiv og almindeligt udadvendt, og bidrager til den gode dialog.
Du har en god struktur og en omhyggelig opgaveløser.
Du har et godt overblik, og arbejder helst systematisk og målrettet, og ser fordelene ved at arbejde
tæt sammen som et hold.
Ideelt set opfylder din faglige profil et flertal af nedenstående kriterier, men det du måtte mangle,
lærer vi dig gerne. Vi efterspørger erfaring inden for følgende områder:
Flere års IT praktisk konsulenterfaring, baseret på tekniske platforme som f.eks. GIS, IoT,
BI, CAD/CAM, SRO/SCADA o.lign.
Flere års kundeerfaring, ideelt som ekstern konsulent med fakturering af egne ydelser.
Gerne kvalificeret kendskab til især energi- og forsyningssektorens IT- og dataanvendelse i
bred forstand.
Gerne netværk til beslutningstagere og specialister i energi- og forsyningssektoren.
Dine erfaringer er opnået i en projektorienteret kultur, hvor der er arbejdet med systematisk
planlægning, opfølgning og deadlines. Du bidrager gerne med idéer og indsatser til sikring af den
gode kundeservice og høj leverancekvalitet.

INFORMATION
Virksomheden tilbyder konkurrencedygtige ansættelsesvilkår, samt et stærkt fagligt og
holdorienteret miljø, hvor kundefokus og vidensdeling har højeste prioritet.
Kontaktperson i virksomheden er direktør Henrik Rask, mail hra@artogis.dk, mobil 2339 5161.
ANSØGNING
Motiveret ansøgning kan sendes direkte til
Sten Appelon Petersen
Partner, Confidence Search
Mobil: +45 2270 8320
Mail: sap@csas.dk
Eller på følgende link:
https://confidencesearch.dk/ledige-stillinger/?hr=show-job/89545&locale=da_DK&sd=1

