Devops, IT Operation
DANDOMAIN A/S (Arbejdspladsen ligger i Randers kommune)
IT operation og udvikling er for et par måneder slået sammen og er i gang med en transition til et samlet
Devops hold. I den forbindelse søger vi en medarbejder mere der kan indgå på det nuværende hold der i
dag består af 6 systemadministratorer, 4 arkitekter, 1 QA Manager og 9 udviklere.
Et væsentligt element i Devops er at sikre, at DanDomains infrastruktur støtter op omkring produktion
og udvikling af DanDomains efter princippet ’you build it, you run it!’.

Dine primære opgaver
Som devops engineer i IT Operation er du med til at sikre DanDomains IT infrastruktur som dækker alt
fra server, netværk og storage over forskellige infrastruktur systemer til applikationslaget, for at sikre
vores kunder får den rette service både i forhold til stabilitet og performance
Du bliver en del af et hold der igennem, dokumentation, analyse og automatisering skal sikre stabil og
sikker drift af en IT service stack, der er under konstant forandring. Som devops engineer har du blandt
andet ansvaret for at kunne binde forskellige krav fra forretningen sammen med tekniske løsninger,
som er økonomisk forsvarligt. Du skal være god til at grave dybt i tekniske problemstillinger, være drevet af at lokalisere root-causes og samtidigt kunne bevare overblikket, så kunden får den rette service..

Uddannelse og erfaring
Du har en fagligt relevant baggrund som datatekniker, ingeniør eller lignende.
Du har 5-10 års praktisk erfaring som systemadministrator/devops engineer med drift og vedligeholdelse af flere af følgende produkter
• Vmware til server og klient løsninger
• Linux og Unix
• Microsoft server og systemer
• Automatiseringsprodukter, herunder at have en god forståelse af programmering, script,
powershell osv.
• Netværk og firewalls
• Antivirus og IT sikkerhed
Hvis du har erfaring med scripting og udvikling i forskellige teknologier, herunder gerne erfaring med
elementer i en DevOps toolchain (Puppet, Jenkins, Chef, Octopus eller lign), er det kun en fordel.
Du skal derudover være indstillet på at kunne indgå i en 24/7/365 vagtordning.

Dig som person
• Du skal være ansvarsbevidst og kunne sætte dig ind i vore kunders behov
• Du skal være naturligt nysgerrig på nye teknologier og gerne være drevet af lysten til at
lære fra dig
• Du skal være god til at lave teknisk dokumentation
• Du skal have gode kommunikations- og samarbejdsevner, der kan bygge bro mellem mennesker og systemer
• Du skal selvstændigt kunne spotte tekniske udfordringer, identificere løsninger og efterfølgende selv kunne drive en løsning i land.
• Du skal have en analytisk og struktureret tilgang til problemstillinger, herunder være god til
at identificere root cause

Hvad kan DanDomain tilbyde som arbejdsplads?
Vi kan tilbyde dig en hverdag med fagligt kompetente og inspirerende kolleger i en virksomhed, hvor
tingene går stærkt. Vi tilbyder konkurrencedygtige løn- og ansættelsesforhold, og personligt kan du imødese udviklingsmuligheder både fagligt og personligt. Ud over de faglige udfordringer har DanDomain
en række tilbud af sociale aktiviteter og faciliteter til idræt.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte Manager, IT Operation Per Valentin Lund på 31782318 eller på
pvl@dandomain.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information. Vi ser frem til at modtage
din ansøgning som skal sendes til pvl@dandomain.dk.

