
Popermo Forsikring GS
C.F. Tietgens Boulevard 38
5220 Odense SØ

Telefon 66 12 94 48
popermo.dk
CVR 61 67 23 11

Popermo er et dansk forsikringsselskab
og er medlem af Garantifonden
for skadesforsikringsselskaber

Vi søger en Microsoft Drifts Specialist:
Du kommer til at referere til IT Chefen og får ansvaret for driften og videreudviklingen af vores IT-platform, baseret på Microsoft teknologi. 

Din vigtigste opgave bliver at sikre, at IT-platformen understøtter vores forretning så optimalt som muligt gennem stabil drift, system-
forbedringer, automatiseringer og digitaliseringer.

Vi søger dig, der samtidig hermed trives med et bredt og varieret udvalg af opgaver, lige fra driftskørsler i forbindelse med Popermos
forsikringssystem samt overvågning heraf, som backup, databaseadministration og løbende vedligehold af underliggende systemer som
servere, SQLdatabaser mv. 

En stor del af tiden vil du dog bruge på at identificere og løfte det potentiale, der ligger i at tage yderligere funktionalitet i brug fra Microsoft 
Cloud (365, Azure, Sharepoint Online, Teams, Power apps mv.). Det er derfor en stor fordel, hvis du har arbejdet med lignende projekter
tidligere. 
 

Hvem er du?
Vi søger dig, der trives med at være tæt på forretningen og deres ønsker, og som kan konfigurere dette op i samarbejde med udviklerne og 
resten af IT-afdelingen. Du er en holdspiller, som gerne aflaster, støtter og sparrer med IT-supporten og derved sikrer, at supportfunktionen
ikke bliver for sårbar ved eksempelvis ferie og fravær. 

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som eksempelvis datafagtekniker eller lign., men din erfaring er mindst lige så vigtig. For at 
kunne bestride rollen forventer vi, at du har minimum 5 års relevant erfaring. Derudover bør du have erfaring med følgende:
 
• Microsoft Windows Servere/Vmware-teknologier/VDI.
• Microsoft cloudprodukter (Azure, 365, Sharepoint Online, Teams, Power apps mv.).
• Applikationsdrift.
• SQL databaser.
• Cisco netværk.
• Veeambackup.
• Sikkerhed, firewalls mv.
• Windows Powershell.
• Godt kendskab til ITIL-processer.

Om os - Popermo Forsikring:
Vi har et mål om at være teknologisk tidssvarende og opretholde stor medlemstilfredshed i kraft af høj service og brugervenlige digitale
løsninger. Som ansat i Popermo er det naturligt, at du bidrager aktivt til den organisatoriske, administrative og faglige udvikling. Du tilbydes 
attraktive løn- og ansættelsesforhold, et inspirerende arbejdsmiljø og ikke mindst gode kolleger. 

Ansøgning m.v.:
Rekrutteringsprocessen varetages af EPICO Search. Du kan høre mere om stillingen hos direktør Anya Vangsgaard på telefon +45 53 74 71 80 
eller send din ansøgning og CV til ava@epicosearch.dk. Vi holder samtaler løbende, da vi gerne vil have stillingen besat hurtigst muligt. 

Popermo Forsikring GS
Popermo’s historie er fortællingen om initiativrige politiansatte, som i 1963 fik en idé. De ville lave deres eget forsikringsselskab, så de kunne købe billig kaskoforsikring til deres biler, 
for politiansatte var jo gode bilister og havde få skader. Ideen blev ført ud i livet, og ’Popermo –  vores forsikring’ blev en realitet. Efter mere end 50 år i branchen sælger vi alle private 
forsikringer til politiansatte og andre udvalgte medlemsgrupper. Popermo er i dag et moderne medlemsejet forsikringsselskab med mere end 25.000 medlemmer, 41 medarbejdere
og en årlig omsætning på 240 mio. kr.
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