
 

 

 
 
IT-administrator til virksomhed og 
afdeling i rivende udvikling. 
 
 
 
Kunne du tænke dig at være med på rejsen i vores nybyggede hovedkontor i Allerød?  
Vi er netop flyttet i nye og moderne kontorfaciliteter, med frokostordning fra egen kok, fitness-
faciliteter, el-bils-ladere mm. 
 
SCT Transport A/S er Danmarks største transportvirksomhed indenfor entreprenørbranchen. Vi 
beskæftiger 350 medarbejdere. Du vil blive en del af en mindre afdeling på pt. 4 ansatte, og have 
god mulighed for at sætte dit eget præg på vores forskellige løsninger og din hverdag. 
 
Vi søger 
En IT-administrator der kan hjælpe IT-chefen med at holde vores systemer i luften og deltage 
aktivt i udvikling og indkøb af nye systemer og services. Du har måske en baggrund som it-
konsulent eller har siddet med systemadministration i en anden virksomhed. Det er vigtigt, at du 
har en bredt funderet IT-erfaring, da stillingen vil kræve, at du sætter dig ind i mange forskellige IT- 
områder og systemer. Du kan også være en erfaren IT-supporter, der gerne vil bevæge dig mod 
mere drift fremfor support. 
 

 
 

Primære arbejdsopgaver: 
 Windows og Linux server administration 
 Netværksadministration (Cisco Meraki WAN,LAN og WIFI) 
 Drifte og viderudvikle vores Microsoft 365 løsninger 
 Deltage i driften af vores sikkerheds- og backup systemer 
 2nd. level support 
 Deltage i udviklingsprojekter der løbende er i gang i IT-afdelingen 

  



 

 

Du har måske allerede kendskab til flere af nedenstående: 
 Microsoft 365 administration (Exchange, Teams, OneDrive) 
 Microsoft Windows server administration (AD, filserver, IIS, SQL mm.) 
 Azure IAAS (VM’r, AVD, VPN mm.) 
 Udviklingsprojekter (DevOps, Bitbucket, Jira, Java, .NET) 
 Linux server administration.  
 Opsætning og udrulning af Windows pc’ere og Android enheder (vi bruger Microsoft Intune) 
 Microsoft Windows 10 support og fejlsøgning 
 Milestone Systems Xprotect VMS 
 Veeam Backup and Replication 

 
Hvorfor er det spændende at arbejde hos os? 
Vi arbejder med mange forskellige teknologier og arbejder konstant på at optimere og digitalisere 
vores processer. Hos os er det ikke en floskel, når vi siger, du får lov til at arbejde med en masse 
nye og forskellige teknologier; det er blot hverdagen. 
Opgaver som vi i øjeblikket beskæftiger os med er bl.a. udvidelse af vores brug af Microsoft 365 
services, design af infodisplay-løsning til vores nye lokaler, opgradering af vores Windows server 
VM’r til server 2022 og integrere Samsung Knox med vores Microsoft Intune MDM. 
 
Vi vil som afdeling gerne understøtte det sociale samvær, og tager til forskellige messer, 
arrangementer og lignende events. Derudover er der på virksomheds niveau arrangementer og 
sociale events, man har mulighed for at deltage i via personaleforeningen. 
 
Vi tilbyder: 

 En spændende og afvekslende hverdag, hvor dine kompetencer kommer godt i spil 
 Rig mulighed for at blive specialist og udvikle sig inden for relevante Microsoft teknologier 
 Dejlige nye faciliteter med frokostordning, fitness lokaler, ladestandere til elbiler 
 Attraktive løn- og ansættelsesvilkår med pensions- og sundhedsordning 
 En arbejdsplads med stor frihed under ansvar, og hvor der er kort fra idé til handling 

 
Vi afholder samtaler løbende og ser derfor frem til at høre fra dig hurtigst muligt. 
Tiltrædelse snarest muligt. 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte IT-chef, Jonas Akrouh Larsen 51201096 / 
jal@sct.dk. Skriftlig ansøgning, cv og evt. relevante referencer bedes fremsendt hurtigst muligt  
på mail: personale@sct.dk 
 

 


