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Vi søger IT-svaret på en schweizerkniv 
Vores vision er en person, der vil arbejde i spændet mellem udvikling og implementering. Vores 
verden kredser omkring Microsoft-miljøet med fokus på Teams- og SharePoint-løsninger, så hvis 
du tænder på både at udvikle løsninger og hjælpe vores kunder med at forstå dem, så har vi en 
ledig kontorplads til dig. 
 
Din kommende arbejdsplads og opgaver 
Vi holder til i Søborg i et moderne kontorhotel, der glæder sig til at forkæle dig med god kaffe, 
frokost, moderne udstyr, gode parkeringsforhold og en lang række andre tiltag. Til gengæld for de 
fede forhold og gode kollegaer, håber vi, at du har mod på at give dig i kast med:  
 

 At bidrage til den gode stemning på kontoret  

 Videreudvikling af vores app, config 365, og udvikling af integration til 3. partssystemer  

 Udvikling og vedligehold af løsninger i Microsoft Power-Platformen med fokus på Teams- 
og SharePoint 

 Udvikling af config 365 product-roadmap, idéudvikling og prioritering af backlog 

 Opsætning af config 365, Teams, SharePoint, PowerApps, Flow samt udarbejdelse af scripts 
i bl.a. PowerShell og migrationer til Microsoft 365 

 Rådgivning af vores kunder og partnere, deltagelse i workshops og afholdelse af 
produktdemoer 

 Dialog med vores kunder omkring krav samt planlægning og estimering af 
løsningsbeskrivelser, systemtest, kundetest og udarbejdelse af systemdokumentation 

 

 
Kan du genkende nogle faglige kompetencer her? 

 God forståelse for Microsoft-teknologier som Teams og SharePoint 

 Erfaring med følgende teknologier: Microsoft 365, Microsoft Power platform, Azure AD, 
Intune og andre CMS-løsninger 

 Erfaring med udvikling og Azure DevOps. Hos os arbejder vi bl.a. med ASP.NET, C#, .NET, 
PowerShell, JavaScript, React 

 God forståelse for database-teknologier som MS SQL og Dataverse 

 Kan kommunikere budskaber til både IT-folk og dem, der ikke er eksperter endnu 

 Taler og skriver flydende dansk samt læser og skriver teknisk engelsk 
 
 
Endnu vigtigere – besidder du nogle af disse personlige kompetencer? 

 Ansvarsfuld omkring opgaver og løsninger 

 Øje for detaljen - uden at miste overblik 

 Nysgerrig på ny viden og best practices indenfor dit felt 

 En positiv indstilling med lyst til at lære dine kollegaer at kende 
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Er du stadig med? Så kan vi fortælle lidt om os selv 
Hos config 365 arbejder vi med forretningsløsninger, der understøtter kundernes 
forretningsprocesser i Microsoft 365-universet. Vi leverer konsulentbistand, udvikling og rådgivning 
til store som små virksomheder, både i den private og offentlige sektor. 
 
Vi er en ambitiøs vækstvirksomhed, der hver dag arbejder for at løse vores kunders behov. Det er vi 
ret gode til - hvis vi selv skal sige det - så derfor er det vigtigt for os, at den næste tilføjelse til vores 
team er klar på at bidrage til den gode og uformelle stemning, der skaber de gode arbejdsdage. 
 
Det, vi kan tilbyde dig, er: 

 Et stærkt fagligt miljø, hvor vi tager ansvar for vores opgaver 

 En afslappet omgangstone med højt til loftet 

 Faglig udvikling – uddannelse og certificering efter behov  

 Stor grad af frihed og ansvar 

 Gode og fleksible ansættelsesforhold 

 Løn efter aftale 
 
Din primære lokation er på vores kontor i Tower77 i Søborg, men du skal også være frisk på at 
bruge tid hos vores kunder indimellem. Vi har selvfølgelig også mulighed for hjemmearbejde via 
Teams. 
 
Lyder det som noget for dig? 
Så send din ansøgning og CV allerede i dag til 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. 


