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Senior Microsoft Infrastructure Specialist søges til 
selskab med en unik cloud service og måske verdens 
største DaaS aftale.  
 
 

Er du klar til din næste karriereudfordring: Brænder du for en avanceret 
teknologiplatform, og har mod på at producere Virtuel Desktop Infrastruktur (VDI) og 
Desktop-as-a-Service (DaaS) til globale kunder?  

Er svaret ja, så bliv en del af et meget erfarent og empatisk team, i en virksomhed 
med højt til loftet og en kundefokuseret tilgang til opgaven.   
 

 

Kom og vær med på en vanvittig spændende rejse! 
 
Lean-On A/S har vokseværk, idet vores services er blevet globalt førende indenfor avanceret VDI og 
DaaS til komplekse it-miljøer, herunder CAD. Selskabet har netop indgået aftale på måske verdens 
største VDI-service til tunge CAD-applikationer. Vi er påbegyndt opstart i USA, samtidig med at vi 
investerer i dygtige kollegaer og vores platforme. Kom og vær med til at forenkle det komplekse og 
skabe en skøn arbejdsplads.  
 
Du vil møde en spændende og udfordrende hverdag. Lean-Ons kunder kræver nemlig, at vi leverer 
maksimal værdi til deres forretning. Vores løfte er således et fokuseret team, en ultimativ 
teknologiplatform, og services der sikrer god brugeroplevelse og høj forretningsmæssig værdi.  
 
Vi bruger de førende teknologier fra partnere som Microsoft, Citrix, Ivanti, og Nvidia, og har en 
avanceret teknologistak, der leverer en virtuel desktop med en hidtil uset high-performance 
brugeroplevelse. 
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Fremtiden tilhører den virtuelle desktop, og vi har i vores VDI Cloud Fabric, specialiseret os i 
markedets mest omfattende platform til Platform-as-a-Service og Desktop-as-a-Service.  

Vi søger i øjeblikket en Senior Microsoft Infrastructure Specialist 
 
Din profil: 
 
Som vores nye Senior Infrastructure Specialist, vil du arbejde med en altid voksende værktøjskasse 
af teknologier til at understøtte brugere over hele verden med komplekse desktops, på lokationer 
lige fra Danmark, til Indien og Brasilien. 
 
Lokation: Du vil have base på vores kontor i Skanderborg eller Taastrup.  
 
Du skal have erfaring indenfor en række af nedenstående områder:  

 
• Dyb viden indenfor Microsoft serverinfrastruktur, og minimum 5 års erfaring i driften af 

Microsoft infrastruktur 
• Infrastruktur hardware som servere, routere, switche og firewalls 
• System- og databaseadministration 
• Design, udrulning og opgradering af infrastruktur 
• Dokumentation af eksisterende og ny infrastruktur med løsninger samt standardprocedurer 
• 2. og 3. support eskaleringsniveau til fejlfinding og analytisk problemløsning 
• Netværk og systemintegration, backup og recovery operationer, systemsikkerhed og 

auditering. 
• System Transition & Transformation, og automatisering af sådanne forløb. 

 
Du bruger det meste af din tid på vores Microsoft infrastrukturteknologier og optimerer disse for 
vores kunder globalt.  
 
Vores VDI-cloud er en all-stack infrastruktur. Du vil således arbejde tæt sammen med andre 
eksperter i vores teams på henholdsvis drift, datacenter, projekt og udvikling, da vi tilstræber at 
have en holistisk tilgang til hele vores teknologistak. 
 
Vi hører gerne fra dig der er selvkørende og proaktiv af natur! 
 
På holdet bag Lean-On forventer vi, at du nyder at være en del af et team og bidrage til 
fællesskabet. 
 
Vi bevæger os nu ind i vores næste vækstfase, og tilbyder selvfølgelig en attraktiv 
kompensationspakke, der matcher den nye stilling. 
 
Lever og ånder du for en stor udfordring, og vil du gerne sidde med i førerposition, hører vi meget 
gerne fra dig. Du har nu muligheden for at sætte dit præg på optimering og automatisering af 
infrastrukturen til 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 glæder os til at høre 
fra dig! 
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