
Formuepleje er i en omfattende og spændende udvikling, som i høj grad skal understøttes  
af virksomhedens IT-systemer. Derfor søger vi nu en kompetent IT-drifts- og supportmed-
arbejder til en nyoprettet stilling i Formueplejes IT-afdeling i Aarhus.

Stillingen
Med reference til IT-chefen kommer du til at indgå i en afdeling af dynamiske, fleksible og 
kompetente IT-medarbejdere, der arbejder med IT-drift, -support, -sikkerhed og -projekter, 
der bl.a. involverer konfiguration, integration og idriftsættelse af både egenudviklede syste-
mer og tredjepartssystemer.

Du kommer til at bidrage til at sikre stabil og optimal drift af vores infrastruktur bestående 
af servere (primært Windows), netværk, applikationer, databaser og cybersikkerhed i 
samarbejde med vores hostingleverandør.  Parallelt med dette arbejder du og dine kollegaer 
vedvarende på at højne sikkerhed og pålidelighed i Formueplejes IT-miljøer, og du bistår 
med support til kollegaer i hele organisationen.

For at opnå succes i jobbet er det vigtigt at du:
• Tager ansvar for dine opgave og bringer dem i mål.
• Er serviceminded og kan tilpasse din dialog til brugernes tekniske niveau og IT-forståelse.
•  Kan administrere og konfigurere en bred vifte af IT-produkter, bl.a. Windows, MS Office 

og Adobe. Derudover er kendskab til Windows Active Directory, Microsoft Azure, data-
baser og Linux en fordel.

• Har kendskab til eller erfaring med at arbejde efter ITIL-principperne.
• Trives med en blanding af rutineopgaver og mere komplekse opgaver.
• Har god forståelse for IT-sikkerhedsprincipper.
• Taler og skriver dansk og engelsk flydende.

Den ideelle kandidat
Du er i stand til at overskue komplekse problemstillinger indenfor IT-drift, -sikkerhed og 
-support. Din faglige grundviden er på plads, og du er i stand til hurtigt at tilegne dig ny 
viden, når det kræves. Du har interesse og evne for at sætte dig ind i Formueplejes forret-
ningsområde, så du på bedste vis kan bidrage struktureret og konstruktivt til driften af  
infrastrukturen, applikationer og sikkerhed, der understøtter virksomhedens daglige gøre-
mål. Du har en relevant uddannelse som ingeniør, datalog eller lignende og gerne et par  
års erfaring fra en lignende stilling.

Søg jobbet
For mere information om jobbet, dine muligheder og vores forventninger til dig er du  
velkommen til at kontakte IT chef Michael Ebenhardt Kristensen på 52 30 02 20 eller 
mek@formuepleje.dk. 

Send din ansøgning og CV til itmedarbejder@formuepleje.dk. Skriv ”itmedarbejder”  
i emnefeltet. Samtaler afholdes løbende.

FORMUEPLEJE SØGER 

IT-drifts- og supportmedarbejder
- til markedsledende finansvirksomhed i Aarhus  

Om Formueplejekoncernen
Formuepleje er Danmarks største  
uafhængige kapitalforvalter, der har 
mere end 30 års erfaring i at udvikle 
optimale investeringsløsninger. 

Vi betragter vores investorer som med-
investorer og deler deres interesser i 
at skabe et attraktivt langsigtet afkast. 

Formuepleje har fokus på at bevare  
og øge formuer. Vores særlige investe-
ringskoncept er målrettet levering af 
højt risikojusteret afkast. Det betyder, 
at vi investerer med henblik på at få 
mest muligt afkast for så lav risiko 
som muligt. 

Formuepleje beskæftiger mere end 
100 dedikerede medarbejdere fordelt  
på hovedkontoret i Aarhus og på 
kontoret i Hellerup.

Læs mere på formuepleje.dk
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