Teknisk IT-konsulent: Visuelle datasymbioser & open source
Deler du en ambition om at levere IT-løsninger til gavn for vand og klima – samt den ypperste kundeservice?
Vi søger en alsidig teknisk IT-konsulent med projektleder-kompetencer, til implementering og servicering af innovative og brugervenlige IT-løsninger i høj kvalitet.

VIRKSOMHEDEN
Kundefokuseret, holdorienteret og innovationssøgende kultur.
ARTOGIS a/s er en uformel og entreprenant IT-virksomhed, der har til huse i et unikt firmadomicil; en historisk proprietærgård i landsbyen Eltang lidt uden for Kolding.
Vores produkter og ydelser er især rettet mod danske forsyningsselskaber i vand- og varmesektoren. Kerneproduktet
er data-, integrations- og digitaliseringsplatformen sago•fonto®, der er udviklet med base i globalt udbredte open
source-teknologier.
Med sago•fonto® platformen får vores kunder et stærkt visuelt og intuitivt overblik over den forsyningsmæssige infrastruktur (ledningsnet, pumpestationer, brønde etc.).
Platformen giver bl.a. adgang til at administrere mangeartet (IoT)-måleudstyr og anden hardware samt håndtering af
meget store datamængder i parallelle datastrømme o.m.m. Dermed tilbydes også et stærkt visuelt realtidsoverblik
over den aktuelle driftssituation, med mulighed for at overvåge, styre og regulere alt fra pumpestationer til mere
simpelt IoT-udstyr. Alle data samles i et centralt DataWareHouse hos den enkelte kunde. Nogle vil nok betegne platformen som en meget bredspektret GIS- og SCADA-platform.
Alt sammen med sigte på at kunne levere sikker, bæredygtig og omkostningseffektiv drift af et forsyningsanlæg – og
ikke mindst; til stor gavn for et bedre miljø og klima. Teknologisk set dækker platformen felter som GIS, IoT, Big
Data m.fl.
Vi går efter at være de bedste på vores felt, og stiller derfor høje krav til os selv. Virksomhedskulturen er kendetegnet ved ambitionerne om at yde den bedst mulige kundeservice samt udvikle og levere en platform med tilhørende
løsninger af højeste kvalitet. Derfor vægter vi også innovation og udvikling højt! Det interne samarbejde er tydeligt
præget af hjælpsomhed, vidensdeling og åbent samarbejde.
Se mere på www.artogis.dk.

STILLINGEN
Implementering og servicering af kvalitetsløsninger.
Vi søger en ekstra kollega, der motiveres af at gøre en forskel for en mindre virksomhed og dens kunder – og som besidder de egenskaber, dette kræver!
Open source-teknologierne og ARTOGIS’ offensive produktudvikling på sago•fonto® platformen åbner hele tiden nye
forretningsmæssige muligheder for vores kunder. Hvis du kan omsætte disse til konkrete løsninger, 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:
•

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

•

Projektledelse af kunderettede såvel som interne (del)projekter, efter behørig introduktionsperiode.

•

Support- og driftsbistand ift. udvalgte kunders løsninger, typisk i kundernes eget it-miljø, herunder hotline,
on-site support, test, kvalitetssikring og installation.

•

Brugeruddannelse, fortrinsvist via sidemandsoplæring og skræddersyede workshops.

•

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

•

Opgaverne løses i tæt samarbejde med nøglepersonerne hos kunderne og dine kolleger.
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DINE KOMPETENCER OG ERFARING

Bred, teknisk orienteret konsulenterfaring – med flair for projektledelse
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 især kompleks og mangeartet datahåndtering indgår med stor tyngde i din erfaringsbase.
Du bør desuden have erfaring med datamodellering og kunne forestå opsætning af databasestrukturer på nye løsningsfelter. Endelig forventes du at have forudsætning og interesse for at varetage ledelse af såvel kunderettede som
interne projekter/delprojekter.
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 eller CAD/CAM. 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 kundeudfordringer
som teknologier af høj kompleksitet. Du er naturligvis i stand til at kommunikere herom med kunder, som ikke nødvendigvis besidder den samme specialiserede, teknologiske viden.
Som person er du udadvendt, samarbejds- og serviceorienteret og nysgerrig af natur. Du motiveres af dialogen med
kunderne på deres hjemmebane, og er optaget af 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.
Du må gerne have arbejdet i en virksomhed, hvor ydelserne er blevet løbende faktureret, og hvor overholdelse af
(kunde)budgetter og tidsplaner vægtes højt.

VI TILBYDER
Holdorienteret og ambitiøst fagligt miljø.
ARTOGIS a/s er inde i en særdeles spændende udvikling, hvor gevinsterne af et omfattende udviklingsarbejde over de
seneste år nu kommer vores kunder til gavn. Det har skabt helt nye perspektiver for virksomhedens udvikling, og spiller også direkte ind i vores kunders ambitiøse arbejde med miljø- og klimaforbedringer.
Her får du mulighed for at spille en nøglerolle – og bidrage til at påvirke platformens fremtidige udvikling!!
sago•fonto® platformen har i de senere år gennemgået en kolossal udvikling, fra at virke som en traditionel WebGIS
platform til at have forudsætningerne for at blive en forsyningskritisk og strategisk vigtig IT-platform for vores kunder. Samtidig repræsenterer vores tilgang til strategisk digitalisering et paradigmeskift i Forsyningssektoren. Vi ser
derfor frem mod fortsat tilgang af nye kunder og spændende opgaver i de kommende år.
Vi har ambitioner om langt mere; til gavn for flere kunder, endnu større funktionel rækkevidde med sago•fonto ®
platformen og ikke mindst at få stillet vores egen appetit på at realisere de mange udviklingsidéer.
Der tilbydes konkurrencedygtige ansættelsesvilkår samt et holdorienteret, stærkt fagligt miljø, hvor det at skabe
værdi for vores kunder har meget høj prioritet. For den rette kandidat er der rigtig gode muligheder for personlig og
faglig udvikling. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt, med flekstid.

TILTRÆDELSE OG ANSØGNING
Ansøgningsfrist snarest muligt, mhp. tiltrædelse hurtigst muligt - men der ventes gerne på den rette. Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Henvendelser og ansøgning bedes rettet til: Adm. direktør Henrik Rask, Mobil: 23 39 51 61, Mail: hra@artogis.dk
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