Er du vores nye projektleder med servicegen?
Er du en erfaren projektleder med servicegen, gerne med baggrund inden for IT-branchen eller
tilsvarende. Brænder du for at sikre gode leverancer, som overholder krav og deadlines, så vores
kunder får den rigtige løsning? Så vil vi meget gerne høre fra dig!
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en dynamisk, ung virksomhed. Vi har udviklet
appen config 365, der har afsæt i Microsoft 365-miljøet. Appen gør det let for blandt andet HR- og
IT-afdelinger at håndtere governanceprocesser som onboarding, offboarding og løbende
adgangsstyring for interne og eksterne brugere. Vores omdrejningspunkt er config 365, som vi
både implementerer som standardløsning og tilpasser til vores kunders individuelle behov, men vi
arbejder også med tilknyttede løsninger som for eksempel SharePoint-intranet.
Vi beskæftiger nogle af landets dygtigste inden for Microsoft 365-miljøet. Vores app, config 365, er
populær og derfor søger vi nu flere dygtige medarbejdere, som vil med på en spændende rejse. Du
kan læse mere om os på config365.dk
Dine kommende arbejdsopgaver

En vigtig funktion i jobbet er at være bindeleddet mellem vores konsulenter og vores
kunder og samarbejdspartnere. Via tæt dialog og samarbejde skal du sikre stabile config
365 leverancer, som understøtter modern og hybrid worksplace.
I samarbejde med vores CMO vil du løbende komme til at kommunikere de mange små og
større config 365 tiltag ud til kunder og samarbejdspartnere via mail, sociale platforme og
vores extranet Det vil også være din opgave at styre interne config 365 projekter og
bidrage til forretningsudvikling med fokus på udvikling inden for config 365, SharePoint og
Teams funktioner. Det er initiativer, som du vil skulle præsentere for kunder,
samarbejdspartnere, bestyrelse og ved konferencer.
Planlægning og udvikling inden for config 365’s produkter, IT-sikkerhed og GDPR er et
fokusområde i stillingen, ligesom du bliver administrator og superbruger på en række
tekniske platforme, der benyttes internt i config 365.
Vi er hele tiden på udkig efter dygtige medarbejdere, så det er en fordel, hvis du har erfaring med
afholdelse af ansættelsessamtaler, og den øvrige ansættelsesproces, og vil være med til at
strømline processen for kommende kollegaer.

Ud over de digitale projektlederopgaver deltager du i diverse administrative opgaver og
services på lige fod med administrations øvrige personale. Organisatorisk refererer du til
vores CEO.
Om dig
• Relevant projektlederuddannelse. Din erfaring med at styre små og store projekter i mål er
dog vigtigere
• Erfaring med at rådgive, planlægning og håndtering af kunder
• Teamledelse af mindre selvkørende teams
Telefontid: man- fredag 10.00 – 15.00
+45 71 99 06 06
kontakt@config365.dk
config365.dk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generelt digital flair og stor interesse for nye teknologier, gerne Teams og SharePoint
(Modern Workplace)
Kan kommunikere og formidle løsninger
Er fleksibel og selvkørende, og tager ansvar for at løse dine opgaver effektivt og i høj
kvalitet
Er udadvendt og positiv, og brænder for den tætte og gode dialog med vores kunder og
partnere
Forbliver grundig, skaber overblik og prioriterer, også når der er mange opgaver samtidigt
Er god til at arbejde i team – du kan både dele din viden og række ud efter hjælp og råd
Har en høj grad af faglig nysgerrighed og stolthed, og vil levere den bedste løsning til
kunden
Fokus på estimater og tidsplaner holder, både for kunden og for os
Tænker i større sammenhænge og ”best practices” og bidrager til at vi løbende bliver bedre
Taler flydende dansk, og kan begå dig skriftligt på dansk. Derudover kan du læse/skrive
teknisk engelsk

Vi tilbyder
• Et fagligt stærkt miljø, hvor der er travlt og omgangstonen er afslappet
• Et spændende udviklingsmiljø, hvor du har mulighed for at sætte dit præg på vores rejse
• Faglig og personlig udvikling: vi tror på, at gode resultater opnås sammen, derfor er det at
hjælpe og udfordre hinanden en vigtig del af vores kultur
• Stor grad af frihed og masser af ansvar
• Gode og fleksible ansættelsesforhold med bonusordning
• Arbejdstid 37 time, mulighed for deltid for den rette ansøger
• Uddannelse/certificering efter behov
Du arbejder primært på vores kontor i Tower77 i Søborg, men en del af din tid bruges også hos
vores kunder i København og omegn. Selvfølgelig bruger vi også hjemmearbejde via Teams.
Lyder det som noget for dig?
Så send din ansøgning og CV allerede i dag til CEO Meik Børner på e-mail: hr@config365.dk
Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte Meik på tlf. 71 99 06 06
Vi afholder løbende samtaler.
Om config 365
config 365 er en ambitiøs vækstvirksomhed. Vi arbejder med forretningsløsninger, der understøtter
vores kunders forretningsprocesser i Microsoft 365-universet samt udarbejdelse af intranet. Vi
leverer konsulentbistand, udvikling og rådgivning til både små og store, private og offentlige
virksomheder i hele Danmark, og vi er blandt de førende inden for levering af Teams- og
SharePoint-løsninger.
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