Østjyllands Brandvæsen
IT-medarbejder/IT-tekniker
Vi søger en alsidig IT-medarbejder til en nyoprettet fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest.
Østjyllands Brandvæsen har ansvaret for forebyggelse af brand samt operativ indsats ved
brand og andre ulykker i Skanderborg, Odder, Samsø og Aarhus Kommune. Endvidere har
Østjyllands Brandvæsen en driftsorganisation med intern service, eget uddannelsescenter og
egen vagtcentral.
Sikre og robuste IT-systemer er en forudsætning for, at beredskabet kan løse sine opgaver.
Fremtidens udfordringer skaber behov for udvikling af nye digitale løsninger, der kan understøtte beredskabets arbejde.
Opgaver
Dine opgaver kommer til at spænde fra helt overordnede tanker omkring IT-infrastruktur til
opsætning og fejlsøgning, herunder first level support til Brandvæsnets medarbejdere.
Organisatorisk vil du indtil videre blive placeret i Vagtcentralen, men vil indgå i IT-arbejdsgruppen som består af to IT-medarbejdere, med hvem du vil få et tæt samarbejde.
Da vi har få IT-medarbejdere og har kritiske systemer bl.a. i Vagtcentralen, forventer vi at I, i
fællesskab holder IT systemerne i drift året rundt.
IT-drift


Server-, system- og netværksdrift i vores døgnbemandede Vagtcentral samt otte
brandstationer



Drift af ca. 130 PC’ere, printere, tablets og mobiltelefoner fordelt på adskillige lokaliteter



Drift af fagspecifikke systemer



Data flowet mellem Vagtcentral og køretøjer

IT-support


First level support af kollegaer



Indkøb/installation/konfiguration af software, servere, PC, tablets, printere, mobiltelefoner, IP-telefoner m.m.



Udfærdigelse af brugervejledninger og dokumentation

Kvalifikationer
Vores nye kollega skal have:



En dokumenteret IT-uddannelse gerne suppleret med en el teknisk uddannelse



Kendskab til ABA alarmer, tyverialarmer, nødkald samt videoovervågning



Interesse for og bred viden om IT-hardware og software



Flere års erfaring med IT-infrastruktur samt service og support på forskellige niveauer



Gerne erfaring med drift af IT-systemer på en vagtcentral



Min. kørekort kat. B

Vi tilbyder
En god, travl og afvekslende hverdag på en arbejdsplads med gode arbejdsforhold og en uformel omgangstone med respekt for god kundeservice.
Dit daglige arbejdssted vil som udgangspunkt være på vores Vagtcentral/Administration i Ny
Munkegade 15, 8000 Aarhus C.
Løn- og ansættelsesvilkår
Aflønning sker efter principperne om “Ny Løn” og i henhold til overenskomst for Administration
og IT mv. indgået med Kommunernes Landsforening og HK/kommunal.
Ren straffeattest fordres.
Nærmere oplysninger
Er du interesseret, kan du læse mere om os på vores hjemmeside - www.ostbv.dk - eller rette
henvendelse til IT-projektleder Palle Jensen, tlf. nr. 29 68 57 11 eller afdelingschef Lene Ø.
Hansen, tlf.nr. 29 68 56 12.

Skriftlig ansøgning mærk. ”IT-medarbejder” sendes til Job@ostbv.dk, og skal være os i hænde
senest søndag den 12. august 2018.

Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag den 21. august 2018.
Østjyllands Brandvæsen ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, nationaliteter og seksuel orientering til at søge stillingen.

