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Senior networking eller storage specialist til  
Lean-Ons high-performance VDI Cloud  
 

Er du klar til din næste udfordring? Fortsæt din udvikling og bliv ekspert 
indenfor netværk eller storage til næste generations VDI Cloud Fabric. 
 

 
Vi løfter til stadighed nye projekter ind i vores cloud, der indeholder den fulde infrastruktur til vores 
nye kunder. Vi har derfor fået brug for flere kræfter.  
 
Lean-Ons kunder kræver, at vi leverer maksimal værdi til deres forretning. Vores løfte er således et 
fokuseret team, en ultimativ teknologiplatform og services, som sikrer god brugeroplevelse og høj 
forretningsmæssig værdi.  
 
Vi bruger de førende teknologier fra partnere som Microsoft, Citrix og Oracle og har en avanceret 
hardwareplatform, der leverer en desktop med en hidtil uset high-performance brugeroplevelse. 
 
Fremtiden tilhører den virtuelle desktop, og vi har specialiseret os i den mest omfattende Platform-
as-a-Service og Desktop-as-a-Service-platform i vores VDI Cloud Fabric. Alt leveres fra vores 
datacenter ud til vores kunder - lokalt og globalt. 

Vi søger i øjeblikket en senior networking eller storage specialist 
 
Som vores nye senior networking eller storage specialist vil du arbejde med en altid voksende 
værktøjskasse af teknologier til at optimere vores VDI Cloud Fabric. Vi har brugere, der i et ONE-
engineering setup arbejder globalt lige fra Danmark til Filippinerne og Brasilien, og de har behov for 
et optimalt netværk og storage-fundament for at være produktive. 
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Du skal have erfaring i følgende: 
 
Netværk:  
• Netværk (WAN / LAN / Sikkerhed / MPLS) 
• Microsoft-backend 
• Hardware som servere, routere, switche og firewalls 
• IP-routing, switch og firewalling 
• High Availability 
• Netværksanalyse 
• Sikkerhedsprocedurer i forhold til netværk og cyberangreb 
• Citrix Hypervisor / Citrix ADC / Citrix Application Delivery Management 
• Citrix SD-WAN, WAN-optimering, reduktion af latency. 
 
eller 
 
Storage: 
• Microsoft-backend og hypervisor teknologi  
• High Availability 
• ZFS-storage teknologi  
• Oracle Solaris 
• Backup og recovery – planlægning og procedurer 
• Kapacitetsplanlægning og risikostyring 
• Migrering og analyse af data – Transition & Transformation arbejdsgange 
• Sikkerhedsprocedurer i forhold til data compliance, GDPR og cyberangreb 
• Rackskabe, opsætning og styring i forhold til best practice 
 
Du bruger det meste af din tid på vores netværks- eller storageteknologier og optimerer 
performance for vores kunder globalt. 
 
Vores VDI-cloud er en all-stack-infrastruktur, så du vil arbejde tæt sammen med andre eksperter i 
vores team på datacenter, VDI og operations, da vi tilstræber at have en holistisk tilgang til hele 
vores teknologistak. 
 
Som en del af holdet forventer vi, at du er selvkørende og proaktiv af natur. 
 
Vi bevæger os nu ind i vores næste vækstfase, og tilbyder selvfølgelig en attraktiv 
kompensationspakke, der matcher den nye stilling. 
 
Derfor hører vi gerne fra dig, der lever og ånder for en stor udfordring og gerne vil sidde med i 
førerposition. Du har muligheden for at sætte dit præg på optimering og automatisering af 
fremtidens VDI Cloud, i et firma hvor der er højt til loftet og let til smil.   
 
Send din ansøgning til job@lean-on.com. Ansøgninger gennemgås løbende. Vi ser meget frem til at 
høre fra dig! 
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