VI SØKER

IT-konsulent
På grunn av økt arbeids- og oppdragsmengde for IT-avdelingen fra våre
selskaper, har vi behov for å styrke IT-avdelingen med en person. ITkonsulentens primære oppgave er å bidra til at organisasjonen har en
fungerende IT-løsning, service, support og brukeradministrasjon. Bistå i
IT- relaterte problemstillinger på våre anlegg i Norge. Være kontakt ledd
mellom organisasjonen og eventuelle IT-leverandører. Det vil også være
deltakelse og ledelse av IT-endringsprosjekter

Noen av de viktigste ansvarsområdene- og oppgavene vil være:

• Feilsøking / bistand samt oppfølging av feilsituasjoner i våre ITsystemer i samarbeid med våre IT-leverandører.
• Oppfølging av IT-leverandører
• IT-relatert problemløsning på våre anlegg
• Bestilling av IT-utstyr og brukeradministrasjon
• Delta i eller lede/koordinere mindre IT-endringsprosjekter

Ønsket erfaring og kvalifikasjoner:

• Relevant utdanning innen IKT fra Høyskole eller tilsvarende
• Generelt god kompetanse og erfaring innen IT-tekniske problemstillinger fra Microsoft miljø
• God kunnskap innenfor IT-nettverksteknologi
• Erfaring med ERP-systemer
• Relevant kompetanse innenfor Sharepoint, Microsoft 365 og BI, samt
skyløsninger
• Erfaring med integrasjonsteknologi
Sentrale teknologier vi benytter er:
• Windows 10
• Microsoft 365
• Microsoft Azure
• Microsoft SQL
• Citrix
Verdsatte personlige egenskaper:
Vi ser etter en serviceinnstilt og løsningsorientert IT-konsulent, som
evner å ta ansvar for leveranser og er opptatt av brukervennlighet,
service og vedlikehold. For å lykkes i denne rollen er det en fordel at
du motiveres av å møte ansatte og ledere i vår geografisk langstrakte
organisasjon, og det er viktig at du forstår deres IT-relaterte behov.
Videre verdsettes også disse personlige egenskapene:
•
Selvstendig, strukturert og initiativrik
•
Ansvarsbevisst, punktlig og opptatt av å levere
•
Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

Hvorfor velge Franzefoss Minerals AS?

Vi tror at rette vedkommende primært vil motiveres av stillingens innhold, med både dens utfordringer og muligheter. I tillegg vil vi fremheve
følgende:
En innholdsrik, utfordrende og variert stilling i et av Norges mest
tradisjonsrike industrikonsern.
•
Korte beslutningsveier, lite byråkrati, gode ideer verdsettes
•
Reell påvirkningskraft og mulighet til å være med på utvikling av ITløsninger
•
Evne og vilje fra selskapet til å legge ned ressurser i nødvendige
tiltak innenfor IT-området.
Dette, sammen med et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn-,
forsikring- og pensjonsvilkår, interessante samfunnsnyttige produkter
og tjenester og ambisjoner om fortsatt vekst, håper vi er attraktivt for vår
nye IT- konsulent.
Arbeidssted er Rud, Bærum. Det må påregnes jevnlig reising ut til våre
anlegg i Norge.
For spørsmål vedrørende stillingen, kontakt IT-sjef Halvard Angaard,
telefon +47 90113641. Søknad sendes haan@kalk.no.
Søknadsfrist: 20.08.2020
Franzefoss Minerals AS er i dag en av Norges ledende
leverandører av kalk og dolomitt til bygg og anlegg, industri
og eksport, landbruk, miljø og vassdragsmarkedet. Vi har
produksjon, lager og distribusjonsnett over hele landet. I dag er
vi 165 ansatte og fem lærlinger. Omsetningen i 2019 var TNOK 426
310. Vår kvalitets- og miljøpolitikk er basert på ISO 9001:2015 og
ISO 14001:2015. Hovedkontoret er på Rud i Bærum.
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