IT supporter til Danmarks største fjernvarmesystem
Vil du hjælpe med at gøre fjernvarmenettet i hovedstadsområdet grønnere og større med høj driftssikkerhed?
Vi søger en datamatiker e.lign. til IT funktionen med fokus på IT- driftssikkerhed og service med tiltrædelse d. 1.
marts 2018.
CTR I/S er Danmarks største varmetransmissionsselskab, som indkøber og leverer fjernvarme til Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København & Tårnby og omsætter for 2 1/4 mia. kr. årligt.
Vi sikrer varmeforsyningen gennem et 54 km langt ledningsnet med tre boosterpumpestationer, 14 spidslastanlæg og 27
varmevekslerstationer. Til forsat at optimere og fastholde driftssikkerheden har vi brug for din hjælp til sikre en stabil og
veldokumenteret drift af IT- og SRO- systemerne.
Med en organisation bestående af kun 33 personer vil du blive udfordret både på brede faglige kundskaber og på evnen
til at arbejde med mange eksterne kontakter.
Arbejdsopgaverne omfatter
 1st og 2nd level support
 Drift og vedligeholdelse af servermiljøer
 Konsolidering, optimering og udvikling på SQL servere.
 IT bruger support og drift af netværk.
Du skal bl.a.
 Servicere interne og eksterne brugere i daglig drift
 Have fokus på SQL-server
Arbejdet tilrettelægges i et samarbejde med andre af CTR’s medarbejdere og i dialog med CTR’s ledelse. Du kommer til
at samarbejde med eksterne konsulenter og andre energiselskaber. IT afdelingen består af en IT-chef og en IT-supporter,
så det daglige arbejde planlægges i fællesskab og giver god mulighed for en afvekslende hverdag. CTR er en 24/7/365
forretning, hvilket kan betyde tilkald i specielle situationer.
Vi lægger vægt på, at du har faglige kompetencer inden for
 SQL Server
 Windows Server
 Windows 7, 10
 MS Office
Kendskab til økonomisystemer f.eks. Axapta AX og vedligeholdssystemer er en fordel.
Det er vigtigt for os, at du bl.a. besidder følgende personlige kompetencer
 Er åben og udadvendt
 Er selvstændig og god til at lære nye ting
 Kan bevare overblikket og humøret midt i al travlheden
 Er fleksibel og serviceminded og kan arbejde i team
 Håndtere mange interne og eksterne kontakter
 Kørekort
Vi tilbyder en spændende, selvstændig stilling med stor indflydelse på udvikling og tilrettelæggelse af eget arbejde og
samarbejde på alle niveauer i virksomheden. Du bliver en del af en virksomhed, der lægger vægt på et godt arbejdsklima,
gode udviklingsmuligheder og personalegoder. Løn efter gældende overenskomst med KL.
Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte IT-chef Per Hærvig på telefon 5131 7313,
alternativt anlægschef Jan Hindsbo på telefon 6016 2038. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.ctr.dk.
Vi ser frem til at modtage ansøgning og CV på dansk via e-mail til Charlotte Kruse ck@ctr.dk senest 17. januar 2018 kl.
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