
 

 
 
 

 

 
 

 

DOVISTA A/S er det aktive moderselskab for en stadigt voksende DOVISTA Gruppe, med VELFAC og Rationel Vinduer som de mest kendte virksomheder i 

Danmark. Gennem fælles synergi og unikke brands er det DOVISTA Gruppens mål at blive markedsledende i Europa inden for udvikling, salg og fremstilling af 
vinduer og døre. DOVISTA Gruppen består lige nu af 10 individuelle brands, hvor sund organisk vækst er drivkraften i den fortsatte udvikling.  

 

DOVISTA A/S ejes af VKR Holding, der beskæftiger ca. 16.000 medarbejdere i mere end 41 lande. 

 

 

IT Infrastructure Architect 
Er du drevet af at designe og implementere nye IT-løsninger i en 

hastigt udviklende organisation? Har du en naturlig, teknologisk 

nysgerrighed? Så kan du være vores næste IT Infrastructure 

Architect. 

 

STILLINGEN 

Den primære arbejdslokation vil være i Herning, dog kan det 

forventes, at der ligeledes vil være jævnlige behov for at besøge 

vores lokationer i hhv. Horsens og Ringkøbing. 

Forretningsrejser til Polen, Sverige, Norge og England kan 

forekomme, 0-10 rejsedage om året. 

 

PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER 

 

• Design af nye løsninger til IT Infrastruktur 

• Implementering af nye løsninger, i samarbejde med 

vores IT Engineers 

• Backend på eksisterende drift 

 

Vores nye IT Infrastructure Architect vil have en aktiv rolle i 

implementering af en fælles infrastruktur på tværs af lande og 

virksomheder. 

Vi arbejder i dag med bl.a.: O365, Azure, Veeam, VMWare, MS 

SQL, Oracle, Netapp storage, SD-WAN, Microsoft og Cisco 

teknologier, hvor du vil få ansvaret for en del af disse ud fra 

kompetencer og interesser. 

 

DIN SUCCES I JOBBET 

Samarbejde og en god relation til interessenter er altafgørende for 

at få succes i jobbet. Den primære kontaktflade vil være Dovista 

IT, både i Danmark og øvrige lokationer i Nordeuropa. Som IT 

arkitekt vil der ligeledes være en bred grænseflade ud til 

forretningen. Derudover forudsættes en god relation til vores 

øvrige samarbejdspartnere. 

 

HAR DU DET, DER SKAL TIL? 

 

• Har erfaring med tidligere at tage ejerskab for samt 

ansvar for teknologiske områder 

• Har tidligere drevet opgaver og projekter -og 

herigennem opnået erfaring med at ”lede” kolleger 

• Minimum 5 års praktisk erfaring med drift og udvikling 

af IT Infrastructure samt ejerskab af områder 

 

 

 

 

• Fordel med erfaring fra en større, international 

produktionsvirksomhed 

• Behersker dansk og engelsk på et højt niveau -både i 

tale og på skrift 

• Det er en fordel af have en teoretisk indgangsvinkel 

(datatekniker, datalog e.l.) 

• Fordel at være ITIL certificeret 

 

Som person har du lyst til at lære nyt og brede dig over flere 

kendte som ukendte teknologier. Du har lysten til at samarbejde 

internationalt. Du kan tage ansvar og er en god kommunikator, 

hvilket er vigtigt i overleveringen til driften. Du besidder et holistisk 

overblik, hvor det strategiske perspektiv, forretningskendskab og 

end-to-end overblik over den samlede infrastruktur er afgørende. 

Som person er du ligeledes glad for og deltager aktivt i dialog. 

Du formår at bevare et køligt overblik, selv i en kompleks og travl 

hverdag. 

 

BLIV EN DEL AF ”IT Infrastructure” 

Hverdagen i IT Infrastructure er travl og tempofyldt. Vi arbejder 

tæt sammen og er gode til at hjælpe hinanden. Hver medarbejder 

har egne opgaver og ansvarsområder. 

Du vil blive en del af en afdeling, bestående af 30 medarbejdere 

fordelt i Service Desk, Operations samt Development. 

Kulturen i afdelingen er meget uformel og afslappet, hvor vi har 

fokus på god trivsel. Det er vigtigt for os, at der skal være plads til 

alle individer, alles input og her skal man ikke være bange for at 

fejle i opgaveløsning - vi løfter i flok. 

 

ARBEJDSSTED 

DOVISTA A/S 

Dalgas Allé 1 

7400 Herning 

 

ER DU INTERESSERET 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 

Klaus H. Pedersen på telefon +45 20 30 84 65 . 

 

Send din ansøgning og cv mærket ”IT Infrastructure Architect” til  

job@dovista.com senest den 8. November. 

 

Ansøgningerne behandles løbende, og vi indkalder til samtaler, så 

snart vi har det rette kandidatfelt. 

Ansættelsesstart 1. januar 2021.  

Læs mere om DOVISTA på www.dovista.dk 

mailto:job@dovista.com
http://www.dovista.dk/

