
 
 
 

 
 
 
 
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 Engineers  
Er du drevet af IT Infrastruktur og har du lyst til at lære nyt og 
brede dig over flere teknologier? Trives du i en kompleks og travl 
hverdag, hvor du formår at bevare et køligt overblik? Er du klar på 
et udfordrende og spændende job i en hastigt udviklende 
organisation, så kan du måske være vores næste kollega. 
 
STILLINGEN 
Den primære kontaktflade vil være til DOVISTA såvel i Danmark 
som vores øvrige lokationer i Nord- og Centraleuropa, hvor vi har 
produktionsfaciliteter samt salgskontorer. Der vil ligeledes være 
en bred kontaktflade internt i IT samt til brugerne i forretningen 
samt samarbejde med leverandører. 
Dit primære arbejdssted vil være Herning, dog kan der være 
mulighed/behov for at arbejde på vores andre kontorer i hhv. 
Horsens og Ringkøbing. Hjemmearbejde vil være muligt i et vist 
omfang. Der kan ligeledes forventes op til 10 rejsedage om året til 
de øvrige lande, DOVISTA opererer i. 
 
PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER 

 Drift af IT Infrastruktur (50%) 
 2nd level på tickets fra Service Desk (20%) 
 Implementering af nye løsninger i samarbejde med 

vores arkitekter (20%) 
 Drift af applikationer (10%) 

 
DIN SUCCES I JOBBET 
For at få succes i jobbet, skal du bl.a. arbejde med: 

 Monitoring platforms 
 Office 365 
 Azure og hybrid cloud 
 Backup og Storage 
 Factory IT 
 IT Security 
 Aktiv rolle i design og implementering af fælles 

infrastruktur på tværs af lande og virksomheder 
 
Vi arbejder i dag med O365, Azure, Veeam, VMWare, MS SQL, 
Oracle, Netapp storage, Microsoft teknologier, Cisco teknologier 
mm. 
 
HAR DU DET, DER SKAL TIL? 
Vi forventer, at du er teknisk nysgerrig, at du har lyst til at 
samarbejde internationalt, deltager aktivt i dialog og kan bevare  
et køligt overblik i en kompleks og travl hverdag. Derudover: 

 
 
 
 

 Gerne praktisk erfaring med drift af IT Infrastruktur 
samt ejerskab af områder 

 Kan drive opgaver og mindre projekter - herigennem 
lede kolleger 

 Lyst til at lære nyt og brede sig over flere teknologier 
 Tager ansvar og sikrer proaktiv tilgang til IT drift   
 Trives i kompleksitet og en travl hverdag mens du 

bevarer et køligt overblik 
 Internationalt mindset - evner at bygge bro på tværs af 

kulturer og landegrænser 
 Dansk og engelsk på forhandlingsniveau 

 
ITIL-certificering vil være en fordel lige så vel som en teoretisk 
indgangsvinkel eks. i form af datatekniker. 
Det er ønskeligt at vores næste IT Engineer bliver i stillingen i en 
årrække. Der er rig mulighed for at påvirke eget arbejdsindhold 
samt ansvarsområder. 
IT organisation består af ca. 100 medarbejdere, hvorfor der vil 
være rig mulighed for at skifte rolle, såfremt dette ønskes. 
 
BLIV EN DEL AF IT INFRASTRUCTURE 
Hverdagen er travl og tempofyldt. Vi arbejdet tæt sammen og 
hjælper hinanden i afdelingen -samtidig har man egne opgaver 
samt ansvarsområder. Kulturen og samarbejdsformen er 
afslappet og uformel med fokus på positiv trivsel og plads til både 
at fejle og lære. 
Du vil blive en del af et team på 4 medarbejdere i en afdeling med 
9 medarbejdere og en leder der sidder samlet i Herning. 
 
ARBEJDSSTED 
DOVISTA A/S 
Dalgas Allé 1 
7400 Herning 
 
ER DU INTERESSERET? 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 
Klaus Pedersen på telefon +45 20 30 84 65. 
Send din ansøgning og cv mærket ”IT Engineers” til 
job@dovista.com. 
 
Ansøgningerne behandles løbende, og vi indkalder til samtaler, så 
snart vi har det rette kandidatfelt. 
Ansættelsesstart snarest.  
Læs mere om DOVISTA på www.dovista.dk 


