Datateknikerelev til næste generations VDIcloud
Er det dig der skal være med til at drive og
udvikle avancerede virtuelle desktops i
mange år frem, og følge med i de nyeste
cloud-teknologier?
Bliv elev i et erfarent team, i en
virksomhed med højt til loftet og en
kundefokuseret tilgang til opgaven.

Lean-On søger i øjeblikket en elev med drive for at blive oplært i næste
generations VDI-cloud
Her er jobbet
Vi er et lille men stærkt firma på 20 ansatte, hvor dine kompetencer får lov til at udvikle sig, og hvor
du lærer af vores tekniske eksperters erfaringer og best practices. 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, der kan være med til at løfte.
Vi leverer en af markedets mest avancerede VDI-cloud platforme. Her bruges de førende
teknologier fra partnere som Microsoft, Citrix og Oracle og 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 Platformas-a-Service og Desktop-as-a-Service-platform i vores VDI-cloud.
Som datateknikerelev er du som udgangspunkt tilknyttet vores IT Operations afdeling, der står for
den daglige drift af vores kunders virtuelle desktops i vores cloud. Vi understøtter brugere med
komplekse desktops lige fra Danmark til Brasilien.
Opgaverne spænder bredt, og det er derfor vigtigt, at du brænder for god kundeservice, og formår
at være en del af løsningen i vores kunders it-drift og -udfordringer.
Vi har allerede 2 kompetente elever i huset, som du også vil komme til at arbejde tæt sammen med
i teamet. Se nærmere i denne lille video med vores ene elev Simon: https://lean-on.com/career-atlean-on/
Arbejdets lokation: Din base vil være vores hovedkontor i Stilling ved Skanderborg.
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Her er du
Det faglige
Du er under uddannelse til datatekniker. Vi søger en elev på hovedforløb 3 eller 4, da det vil være
det bedste match. Omdrejningspunktet for dit faglige virke vil blive hele VDI-teknologistakken – VDI,
hypervisor-lag, netværk, cloud og storage. Du bidrager og assisterer, i driften af vores VDI Cloud, og
under cloud transitions & transformations af nye kunder. Typiske opgaver i vores drift er følgende:
• Telefonisk kundebetjening
• Teknisk support i forhold til support sager
• Deltagelse i drift af Microsoft-infrastrukturen i Lean-On Cloud, herunder administration af
AD.
• Deltagelse i drift af Citrix-infrastrukturen i Lean-On Cloud, herunder driften af datacenterets
mange virtuelle og fysiske servere samt netværk og sikkerhedsadministration.
• Helpdesk-koordinering
• Monitorering af vores kunders løsninger via vores Service Desk Suite
Derudover behersker du både dansk og engelsk i skrift og tale. Du bidrager og assisterer, og din
indsats er altid klart defineret ved, at kunden skal have den bedste oplevelse. Du skal også have
kørekort eller nem transport til vores hovedkontor i Stilling.

Det personlige
Som elev brænder du for at tilegne dig mere viden og kompetence indenfor virtualisering, netværk,
cloud og storage. Det er vigtigt at du er selvdreven og proaktiv i dit daglige virke, herunder:
• at du har lyst til at gøre en forskel og skabe værdi for kunderne
• at du er team-orienteret, og forstår behovet for dokumentation og mindsharing
• at du har drive, vil fremad sammen med os, og er selvkørende
• Du er villig til at tage en tørn også uden for normal arbejdstid i forbindelse med service
vinduer og support, herunder til vores kunder i udlandet.
• og ikke mindst af altafgørende betydning: At du elsker at arbejde med kunder og komplekse
it-opgaver.
I alt det ovenstående skal du aldrig være nervøs for at kaste dig ud i en ny opgave, fordi der altid er
en kollega klar til at hjælpe.

Lad os høre fra dig hurtigst muligt
Vi hører gerne fra dig, der lever og ånder for en stor udfordring og gerne vil sidde med i
førerposition, hvor teknologierne bliver prøvet af til det yderste. Du har her muligheden for at
bidrage til den optimering og automatisering af infrastrukturen der bliver nødvendig i fremtidens
VDI-cloud.
Og alt dette i et firma hvor der er højt til loftet og let til smil!
Vi har brug for dig til ansættelse snarest muligt. Send din ansøgning til job@lean-on.com.
Ansøgninger gennemgås løbende. Vi ser meget frem til at høre fra netop dig!
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