
Systemadministrator og cloud udvikler 
Ea Energianalyse søger en positiv IT-systemadministrator og specialist til 

at udvikle vores IT-løsninger 
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Hos Ea Energianalyse har du ansvaret for vores interne IT-systemer og har en central rolle i 
udviklingen af, hvordan vi bruger IT. 
 
Dit arbejde er delt i to dele: 

• Som IT ansvarlig sørger du for at alle vores lokale og cloud IT-platforme fungerer som de 
skal. Du har ansvar for den interne IT-support og støttes af talentfulde IT-studerende i at 
yde brugersupport. Du er kontaktperson for ekstern IT-support og den outsourcede 
systemadministration. 

• Som full stack udvikler leder du udviklingen af specialiserede værktøjer, fra MS Excel 
tilføjelser (C#) til cloud platforme der benyttes eksternt, og finder muligheder for øget 
værdiskabelse, i forlængelse af vores konsulentydelser, ved anvendelse af IT. De seneste 
eksempler på dette har været en online uddannelsesplatform og en cloud-baseret 
infrastruktur til at udføre energisystemmodellering. 

Din profil 
Vores ideelle kandidat er en hjælpsom kollega med godt humør, der kan håndtere presset fra 
deadlines. Du har en solid baggrund i IT med: 

• Erfaring fra arbejde med C#, PowerShell, T-SQL, osv. 

• Erfaring og certifikater fra arbejde med Microsoft Azure arkitektur/design, Azure funktioner 
og Azure management. 

• Erfaring med systemadministration, Active Directory administration, Hyper-V håndtering, 
back-up osv. 

• Vilje og lyst til at kombinere rollen som systemadministrator med udvikling, og passion og 
nysgerrighed til at finde nye måder at bruge IT på. 

     Ea Energianalyse 
Ea Energianalyse rådgiver, forsker og udvikler modeller inden for energi- og klimaområdet. 
Vi analyserer energisystemer og udvikler scenarier for en effektiv grøn omstilling.  
IT-systemer er essentielle i udførelsen af vores arbejde. Vores primære platforme er 
baserede på Microsoft, men vi ser gerne eksperimenter med, og benyttelse af, nye 
teknologier, hvis de understøtter vores arbejde. 

Vi er 32 kollegaer i en virksomhed med stor medarbejderindflydelse og medejerskab. Vi har en 
stærk samarbejdskultur, uformel tone og høje fælles ambitioner og faglig etik. 

Det praktiske 
 

Ansøgninger behandles løbende. Send venligst din ansøgning og CV til job@eaea.dk senest 
15/11/2020. Du er velkommen til at kontakte Lars Bregnbæk på 60 39 17 06, hvis du vil 
høre mere om stillingen. 
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