Senior Konsulenter til Microsoft Azure
Vil du arbejde med bleeding edge nyeste Azure Cloud teknologi? Vil du gøre en
forskel i Danmarks dygtigste cloud hus? Så er du sikkert vores nye kollega!
Timengo udvider igen.
Vores kunder vil Microsoft Azure, og vi er dygtige til at levere holdbare løsninger i Azure.
Det har branchen set, og derfor er der stor efterspørgsel efter vores kompetencer. Det
kunne derfor være dig der er vores nye Senior Konsulent! Du er én som kunderne har tillid
til, og som har en dyb teknisk indsigt og evne til at forstå kundens behov. Du kan løse
tekniske udfordringer på en professionel måde, og du tænker ud af boksen når opgaver
skal løses.
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Du brænder for Microsoft Azure
Du har set fordelene ved Azure cloud.
Du vil have dygtige kolleger, der lige som dig kan lide dele viden.
Du vil arbejde med den nyeste teknologi.
Du vil gerne udvikle dig fagligt.
Du kan både arbejde selvstændigt og som del af et team.
Du vil gerne være en del af den succes Timengo har opnået.
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Vi er førende på Microsoft Azure.
Vi arbejder tæt sammen med Microsoft og er dedikeret Microsoft Azure hus.
Vi arbejder hos både mindre og større virksomheder, fra enkle til komplekse
projekter.
Vi arbejder med den nyeste teknologi fra virtuelle instanser til f.eks. app
services i Azure Ressource Manager. Men også med ældre teknologi når vi
flytter kunders datacenter i Azure.
Vi er de førende indenfor Microsoft Azure i landet.
Vi skaber rammerne, så du kan blive den bedste.

Kompetencer
Du er ekspert på et eller flere af nedenstående områder, eller har delkendskab til Azure Classic,
Azure Ressource Manager, Windows 2012, ADFS/AD, VM’s, Azure Backup, Azure Site Recovery,
Cloud Services og Service Fabric. Du har erfaring fra større infrastrukturprojekter og har været
med til datacenter til Azure migreringer.

Kontakt Martin Lundsgaard på tlf. 2090 2122 hvis du vil vide mere eller har spørgsmål.
Har du lyst til at blive en del af Danmarks førende Azure hus så kontakt os nu.
Send din ansøgning til job@timengo.com

