IT konsult
IXX IT-partner söker en erfaren IT konsult som ska bidra till att stärka IXX IT-partners leveransorganisation av ITlösningar till företag inom den privata sektorn. Vi söker dig som drivs av att leverera de bästa IT lösningarna som skapar
affärsvärden hos våra kunder. Du måste ha lätt för att arbeta tillsammans med kunder och kollegor för att aktivt utveckla ITmiljöer och vara en god ambassadör för IXX IT-partner.
För att lyckas behöver du kunna koordinera och utföra ditt eget arbete inom ett eller flera projekt med fokus på
infrastruktur. Du agerar rådgivare och teknisk expert inom ditt specialistområde. Projekten kan röra allt ifrån
infrastrukturprojekt med större förändringar i IT-miljön till migreringsprojekt där du flyttar kundens egen miljö till en
moln/hostingmiljö. Du kommer att arbeta med välkända varumärken och tjänster i en snabbväxande, dynamiska och
entreprenörsdriven organisation med spännande projekt som sträcker sig från strategi till genomförande. I den här
positionen rapporterar Du till Konsultchefen på IXX IT-partner.
Ansvarsområden
• Du ansvarar för ett par befintliga kunder där du arbetar med allt från att lösa problem som uppstått till att strategiskt arbeta
med kundens IT-miljö.
• Ser du möjliga förbättringar tar du dialogen med kunden, föreslår lösning och initierar projektet.
• Du förväntas också jobba aktivt mot att utbilda dig och certifiera dig inom exempelvis Microsoft, VMware, Cisco, Citrix
och HP teknologier.
Färdigheter och egenskaper
• Du har en relevant akademisk utbildning inom IT eller har förvärvat motsvarande kunskaper genom din yrkeskarriär.
• Du har flera års dokumenterad erfarenhet inom IT-infrastruktur och du har förmodligen arbetat på en större IT-avdelning
eller som konsult inom områden som exempelvis infrastruktur, datalagring, hosting, molntjänster och säkerhet.
• Du har förmodligen specialistkompetens inom någon eller några av områdena:
✓ Nätinfrastruktur (Cisco, Fortigate och HP – certifieringar är meriterande)
✓ Virtualisering (VMware och Hyper-V)
✓ Serverdrift (Windows och Linux – certifieringar är meriterande)
✓ Lagerlösningar (HP och/eller ZFS)
✓ Serverhårdvara (HP och/eller Cisco)
✓ Backuplösningar (Symantec, Veeam och PHDVirtual)
Personliga egenskaper
• Du är självfallet ansvarstagande, noggrann och har förmåga att prioritera rätt när det är många bollar i luften.
• Är en god lagspelare, social, utåtriktad och kommunikativ. Bra på att nätverka.
• Självgående och kan hantera komplexa projekt från den första införsäljningen till komplett leverans. Kort och gott – du får
saker att hända.
• Du är initiativrik och driver självständigt arbetet framåt, viktigt för dig är att arbeta på ett strukturerat sätt och du har lätt
för att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
• Intellektuell nyfikenhet, ivrig att lära och utvecklas.
• Du räds inte för att ta dig an nya utmaningar.
Du kommer att utgå från huvudkontoret i Ängelholm. Förväntade resor/övernattningar är ca 10 dagar per år och att du har
körkort B är en förutsättning.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig och behöver din ansökan och CV så snart som möjligt då urval kommer att ske löpande. I
den här rekryteringen arbetar vi med Sales Republic, Olof Broman mobil; 0708 51 22 66 email;
olof.broman@salesrepublic.se
Om IXX IT-partner
IXX IT-Partner är en helhetsleverantör inom IT och en del av ”molnet”. IXX erbjuder allt från resursförstärkning till ett
strategiskt partnerskap där man tar hand om allt från analys och rådgivning till strategi och extern IT-drift.
IXX IT-partner har sedan starten växt organiskt och är idag en etablerad IT-partner med fokus på rådgivning och säkra
driftslösningar. Man skapar helt enkelt lösningar som hjälper kunder att effektivisera sin verksamhet och som ökar deras
konkurrenskraft och framgång. Efter ett generationsskifte drivs familjeföretaget IXX vidare av andra generationen genom
sönerna Christensson – tillsammans med ett växande team passionerade specialister. 2015 firade IXX IT-partner 30 års
jubileum med att bl.a. lansera ett fördjupade samarbete med Hewlett Packard. Läs mer på www.ixx.se

