
                                        

 

Operationel IT Deployment Manager søges til virksomhed i ekspansiv global vækst  

Har du teknisk erfaring og motivationen til at lede og udvikle vores Deployment Centre, så har vi de dygtige 

kollegaer og det professionelle set-up. 

Velkommen til EGISS  

Hos EGISS er vores Deployment teams centrale i leverancerne af IT udstyr – og en integreret del af den service, vi 

hver dag yder til vores globale kunder. Vores kunder lægger ordrer på en skræddersyet webportal, og vi håndterer 

og konfigurerer herefter deres ordrer fra vores kontorer og lagerfaciliteter i Danmark, USA, Kina, Indien, Schweiz, 

Indonesien, Sydafrika og Latinamerika - hvorfra vi sender til mere end 130 lande.  

Stillingen som Deployment Manager 

Stillingen som Deployment manager er nyoprettet og titlen dækker over en række opgaver, der indebærer løsning 

af de daglige opgaver i samarbejde med vores dygtige IT-teknikere; en kommerciel bevidsthed til ledelse og 

udvikling af området, samt vilje og evnen til løfte dette et skridt videre i relation til EGISS vækststrategi. 

Som vores nye kollega skal du have lyst til at arbejde i en global virksomhed, hvor tempoet er højt, og hvor du 

hver dag skal håndtere en stor kontaktflade med kollegaer, samarbejdspartnere og kunder. Vi arbejder med 

langvarige kunde- og partnerkontrakter, og vi gør os hver dag umage med at udvikle relationen til de enkelte 

kunder, så vi hele tiden kan være deres bedste og foretrukne IT-partner. 

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:  

✓ Konfigurationsopgaver der udføres i tæt samarbejde med kunderne 

✓ Ansvar for udvikling af området på både det tekniske og det operationelle niveau 

✓ Udfordre kunder og videreformidle de forskelligartede krav og kundeaftaler til teamet 

✓ Sikre ensartethed i kvaliteten af opgaveløsningen på et globalt plan 

✓ Samarbejde med resten af EGISS lederteam i relation til kundeservice og den samlede vækststrategi. 

Vores forventninger  

Vi forventer at du har en IT-teknisk baggrund med stor teknisk indsigt i og forståelse for SCCM, Autopilot og 

tilsvarende løsninger til konfiguration af IT-udstyr, samt en naturlig nysgerrighed på nye teknologier. Du skal have 

engagement og lyst til ledelse af et allerede godt fungerende og fagligt dygtigt team, og til udvikling af 

funktionsområdet, hvilket er vigtigere  for os end dokumenteret ledelseserfaring. Vi sikrer gennem EGISS 

Academy, at du bliver klædt godt på til at fungere som leder i EGISS. 

Vi lægger vægt på, at du:  

✓ Er nysgerrig i relation til nye tekologier, og hvordan de kan implementeres til gavn for vores kunder 

✓ Tør udfordre samarbejdspartnere og kollegaer 

✓ Er løsningsorienteret og engageret i samarbejdet med vores kunder og med kolleger i EGISS 



✓ Har en engergi og personlig tilgang der motiverer og engagerer andre i deres arbejde 

✓ Er selvmotiveret og ansvarlig med en høj grad af gennemsigtighed og involvering af team og kolleger 

✓ Kan kommunikere ubesværet på engelsk både i tale og på skrift. 

 

Vi tilbyder et job i en dynamisk virksomhed med en stærk virksomhedskultur, hvor vi arbejder seriøst og 

professionelt med vores kunder og med stor respekt for hinandens indsats og opgaver. Vi er nu over 100 

dedikerede kollegaer, der hver dag arbejder tæt sammen om at få løst de daglige opgaver og samtidig udvikle 

vores virksomhed for at skabe ensartet kvalitet og tilfredse kunder. 

 Vi vil gerne give dig mulighed for at udvikle dine kompetencer, og vi tør godt love dig et job, hvor du både vil få 

mulighed for at sætte dit aftryk og prøve dig selv af på nye områder. Du vil også få: 

✓ Dygtige kollegaer med et stærkt sammenhold på tværs af organisationen. Du vil indgå i et team med 

erfarne kollegaer og stærk faglighed 

✓ Mange muligheder for at sætte dit præg på løsningerne 

✓ En travl hverdag i et uformelt miljø, hvor vi lægger vægt på, at vi har det sjovt sammen – og fra tid til 

anden mødes udenfor arbejdstid til forskellige arrangementer 

✓ Individuel løn efter kvalifikationer 

✓ Pensions – og sundhedsordning samt forskellige personalegoder.  

 

Der er tale om en fuldtidsstilling med reference til Group CSCO, Jesper Alding. Vi sigter mod, at du kan starte den 

1. august 2022 – og gerne før.  

Vores nuværende Warehouse & Deployment Center ligger i Hinnerup, blot få kilometer fra det nye top-moderne 

Warehouse og Deployment Center, som vi flytter til i løbet af det kommende efterår.  

Synes du, at ovenstående passer på dig, og vil du gerne være en del af vores team og vækst, så send dit CV til 

job@egiss.net. Er der et match, vil vi kontakte dig snarest efter modtagelse.  

Hvis du ikke hører fra os senest 7 dage efter, har vi vurdereret, at der ikke er match. Vi indkalder løbende til 

samtale, så send gerne snarest. Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til kontakte 

Jesper Alding på mobil +45 2018 3030. Du kan læse mere om eGISS på www.egiss.net  
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