Kunne du tænke dig at arbejde med it-drift, support og
systemovervågning og blive lært op af nogle af Danmarks
dygtigste inden for området?
Scott/Tiger er et af Danmarks førende konsulenthuse og beskæftiger sig bl.a. med
databaseovervågning, udvikling og test.
Vi søger pt. en Junior it-driftskonsulent til fastansættelse, som kan indgå i vores drifts- og
supportteam. Stillingen er placeret i vores servicecenter beliggende i Høje Tåstrup – tæt på
stationen.
Din hverdag vil veksle mellem forskellige driftsopgaver i vores servicecenter som bl.a. er
databasecheck, servicerapporter og div. forekommende opgaver i forbindelse med drift af vores
kunders databaser. Vores kunder er nogle af Danmarks største organisationer både private og
offentlige, og du kommer til at arbejde med både store og små komplekse it-miljøer.
Start: Nu, men vi venter gerne på den helt rigtige profil.
Om jobbet
Som en del af Scott/Tigers drifts- og supportteam, kommer du til at løse opgaver inden for drift,
systemintegration, tilpasning af eksisterende systemer og mange andre spændende opgaver.
Vi forestiller os, at du er nyuddannet eller har et par års erfaring sulten efter at dygtiggøre dig.
Det ville være en fordel, men ikke en betingelse, hvis du har erfaring med f.eks.:
•

•

SQL Server, herunder
- Postgres, MySQL
OS, herunder
- Linux
- Windows
Cloud

•

Oracle DBA herunder Weblogic, RMAN, TSM

•

MEN det er vigtigt, at du:
• Er nysgerrig
• Kan lide at blive udfordret og lære nyt
• En god teamplayer – ”teamets succes=din succes=vores succes”
• Har flair for teknologi og datastrukturer
Vi tilbyder:
• Mulighed for at arbejde med nogle af Danmarks dygtigste driftsspecialister
• Stor indflydelse på egen uddannelse
• Løbende uddannelse
• En konkurrencedygtig løn og bonusordning
• Sundhedsordning

Du bliver del af et konsulentfirma med en flad organisation samt et stærkt fagligt og socialt miljø,
hvor der er plads til initiativ samt faglig og personlig udvikling
I Scott/Tiger lægger vi vægt på trivsel. Det betyder, at alle medarbejdere bidrager til et
arbejdsmiljø, hvor der er en gensidig respekt og plads til forskelligheder.
Vi lægger stor vægt på den enkeltes medarbejders egen udvikling, og har stor fokus på
uddannelse og vidensdeling.
Hvis du synes, at ovennævnte lyder spændende, så skynd dig at sende os en ansøgning
– vi venter på dig!
Yderligere informationer og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
HR Manager Lykke Luimes, telefon: 4546 0300.
Ansøgning og CV samt øvrig relevant dokumentation sendes til job@scott-tiger.dk
Scott/Tiger kontor:
Banestrøget 17, 2630 Tåstrup, Danmark

Scott/Tiger Gruppen er førende leverandør af professionelle IT-ydelser med særlig fokus på Oracles
applikationsserver, database og udviklingsværktøjer. Med mere end 15 års erfaring er vi blandt pionererne
indenfor løsninger baseret på Oracles førende teknologier. Læs mere om os på www.scott-tiger.dk

