Fra sitt hovedkontor i Grimstad driver J.J. Ugland Selskapene (JJUC) en verdensomspennende virksomhet.
JJUC opererer kommersielt og teknisk en flåte på 45 enheter; bulkskip, tankskip, PSV, lektere og ett kranskip.
I tillegg er det kontrahert 3 nybygg. AS Uglands Rederi er morselskap for shippingvirksomheten, og er gjennom
datterselskaper også etablert i Stavanger og Canada. I JJUC inngår videre AS Nymo, som er et EPCI verksted med
hovedmarked innen offshoreproduksjon. JJUC sysselsetter rundt 1 000 personer og har en årlig omsetning på ca.
NOK 1,5 milliarder. Selskapene innen JJUC har et sunt økonomisk fundament som muliggjør videre ekspansjon.

Til vår IKT-avdeling i Ugland Marine Services AS søker vi

IKT Operatør / IKT Konsulent
JJUC har et nettverk fordelt på flere lokasjoner med over 350 brukere, og over 200 servere. Vi benytter en plattform basert
på Microsoft produkter, som i hovedsak består av Windows 2012 R2 og 2016 servere.
Vi kjører bl.a. VMware, EMC SAN, Exchange og System Center. Utover drift av JJUCs nettverk, har IKT-avdelingen ansvar
for å supportere de skipene hvor Ugland Marine Services AS har teknisk drift. I tillegg har IKT avdelingen ansvar for drift av
telefoniplattformen som kjøres på Skype.
Arbeidsoppgaver
• Hovedoppgaven vil være daglig brukerstøtte
• Support mot AS Nymo
• Support mot skipene
• Support av telefonitjeneste og støttesystemer
• Mulighet for gradvis å få driftsansvar for servere og tilhørende tjenester
• En del reisevirksomhet mellom avdelinger/lokasjoner må påregnes
Kvalifikasjoner
• IKT utdannelse på universitets- eller høyskolenivå er ønskelig. Eksempel på dette kan være bachelor innen IKT Drift.
Relevant praksis/erfaring vektlegges og kan oppveie for manglende formell kompetanse.
• Noe erfaring er ønskelig, men nyutdannede oppfordres også til å søke
• Kunnskaper om Active Directory, Microsoft Server/Klient OS
• Evne til å raskt kunne sette seg inn i nye produkter og løsninger
• Må beherske engelsk både muntlig og skriftlig
• Evne til å kunne takle store arbeidsmengder i perioder
• Selvstendighet kombinert med samarbeidsevne og fleksibilitet vektlegges
Vi kan tilby
• Spennende, aktivt og internasjonalt miljø
• Pensjons- og forsikringsordninger
• Konkurransedyktig lønn
• Faglig videreutvikling
• Feriested på Hovden
• Sommertidsordning
• Sosiale firmaarrangementer
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ICT Manager,
Rune Moe Skøien, tlf. 37 29 26 58 - e-mail: rs@jjuc.no
Søknad inklusiv CV og kopi av attester og vitnemål sendes innen 27.06.2018 til:
UGLAND MARINE SERVICES AS
v/ HR konsulent Christoffer G. Bergshaven
E-mail: career@jjuc.no
Postboks 128, 4891 Grimstad

