Teknologisk nysgerrig it-konsulent
Deler du en stærk vision om at bidrage til en bæredygtig verden …..
Hvis du har interesse for kundernes behov og forretning - og er en god sparringspartner, der kan
implementere løsninger, der løfter kunden ind i fremtiden – så er du muligvis den konsulent, vi søger.

OM OS
ARTOGIS a/s er en uformel og entreprenant it-virksomhed, der har til huse i et unikt firma-domicil; en
historisk proprietærgård i landsbyen Eltang lidt uden for Kolding.
Med afsæt i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling sætter vores vision ”Global open source innovatør til
gavn for verdens vand og klima” retning og rammer for vores arbejde med at bidrage til den grønne
omstilling og en mere bæredygtig verden.
Vores mission er at skabe innovative løsninger gennem en spændende hverdag, hvor faglighed,
menneskelig interaktion og udvikling gør en positiv forskel for forretningen og for den enkelte.
Vores kunder er offentlige myndigheder og tekniske infrastruktur-virksomheder - eksempelvis henholdsvis
kommuner, trafikselskaber og energi- og forsyningsvirksomheder - hvis virkefelt er baseret på en kostbar og
avanceret infrastruktur med en betydelig geografisk udstrækning.
Vores kerneprodukt er sago•fonto™ platformen, der på open source-basis integrerer globale teknologier
inden for felterne GIS, Internet-of-Things, Big Data og BI/Analytics. Aktuelt gennemgår platformen en
accelereret udvikling qua HEPWAT projektet; et MUDP-støttet, miljøteknologisk fyrtårnsprojekt i et
partnerskab mellem Assens Forsyning, Grundfos, Krüger og ARTOGIS. Se også www.hepwat.dk.
Du kan naturligvis også læse mere på www.artogis.dk.

STILLINGEN OG DINE OPGAVER
Implementering og servicering af kvalitetsløsninger
Vi søger en teknisk minded it-konsulent, der brænder for at gøre en forskel for en mindre virksomhed og
dens kunder – og som besidder de egenskaber, dette kræver!
Open source-teknologierne åbner hele tiden nye forretningsmæssige muligheder, og hvis du kan omsætte
disse til konkrete løsninger til vores kunder, så bidrager du med en efterspurgt og reel værdi.
Du får ansvar for at yde vores kunder kompetent bistand til effektiv udnyttelse af sago•fonto™ platformen.
Dine ansvarsområder og opgaver bliver:


Projektledelse og selvstændig løsning af kunderettede opgaver, herunder bl.a. installation og
basisopsætning af software, avanceret databearbejdning, behovsafdækning samt udvikling og
konfigurering af løsninger.



Support- og driftsbistand for udvalgte kunders løsninger, i kundernes eget it-miljø eller i ARTOGIS’
hostede server-miljø, herunder hotline, on-site support, test og installation.



Brugeruddannelse, fortrinsvist via sidemandsoplæring og skræddersyede workshops.



Deltage i udviklingen af nye produkter og serviceydelser samt opgaver inden for mersalg og
salgssupport, f.eks. ved kundebesøg og salgsseminarer.

Opgaverne løses i tæt dialog og samarbejde med nøglepersonerne hos kunderne og dine kolleger.
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DINE KOMPETENCER OG ERFARING
Bred, teknisk orienteret konsulenterfaring – nysgerrig på nyeste teknologier
Du kan fx have en it-faglig baggrund, en uddannelse som ingeniør eller cand.scient., være autodidakt eller
noget helt fjerde! Det vigtigste er, at specialist-udnyttelse af teknisk orienteret it og datahåndtering indgår
med stor tyngde i din erfaringsbase.
Vi forestiller os, at dine forudsætninger for at løse ovennævnte opgaver er erhvervet inden for teknisk
orienterede platforme og it-løsninger, som fx GIS, SRO/Scada og CAD/CAM – ideelt set igennem
opgaveløsning for eksterne kunder. Alternativt har du vilje til og stærke forudsætninger for at tilegne dig de
teknologiske og personlige færdigheder, som et krævende konsulentjob stiller krav om.
Det er helt afgørende, at du er teknologisk nysgerrig, og hurtigt formår at sætte dig ind i såvel teknologier
som kundeudfordringer af høj kompleksitet.
Som person er du udadvendt, samarbejds- og serviceorienteret. Du motiveres af dialogen med kunderne på
deres hjemmebane, og brænder for at levere rådgivning og løsninger af høj kvalitet.
Din tilgang til opgaverne er karakteriseret ved struktur, kvalitetsbevidsthed og ansvarlighed. Du kan holde
mange bolde i luften, uden at tabe overblikket.

VI TILBYDER
Personligt og ambitiøst fagligt miljø.
ARTOGIS a/s er veletableret indenfor ovennævnte segmenter, og forventer fortsat tilgang af nye kunder og
spændende opgaver.
Virksomheden går efter at være den bedste på sit felt, og stiller derfor høje krav til medarbejderne. Der
tilbydes konkurrencedygtige ansættelsesvilkår med gode muligheder for personlig og faglig udvikling, bl.a.
via et stærkt fagligt og deltagelse i spændende konferencer i ind- og udland.
Du bliver en del af en uformel virksomhed, hvor miljøet er kendetegnet af holdånd, stor hjælpsomhed, jysk
humor og en ambitiøs tilgangsvinkel.

ANSØGNING
Du kan søge stillingen ved hurtigst muligt at sende din ansøgning direkte til
Insightments Danmark ApS
Sten Appelon Petersen, Partner
Mobil +45 2270 8320
Mail sap@insightments.dk
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