IT-driftsleder med projektansvar
Som IT-driftsleder hos Kirkens Korshær er du i høj grad med til at sikre fortsættelsen af den
positive udvikling i Kirkens Korshær. Du har ansvaret for Kirkens Korshærs interne IT og en delvist
outsourcet drift.
Herudover vil du få projektansvar for Kirkens Korshærs IT-projekt, hvor vi på nuværende tidspunkt
har implementeret IT-infrastruktur på hovedkontoret, fælles e-mail platform, Dynamic Nav på
hovedkontoret og en række arbejdspladser ude i landet. Kirkens Korshær er i proces med at
implementere Dynamic CRM til brug for landsindsamling og medlemsstyring.
Jobbet
Du bliver del af et team på 9 i administrationen på hovedkontoret i hjertet af København.
Dine opgaver bliver at sikre forankringen af IT-systemer i alle dele af organisationen, samtidig med
at du skal videreudvikle på de systemer, der er implementeret i 2017 (Dynamic CRM, Dynamic
NAV). Herudover skal du stå i front for udvikling af en fælles platform for alle medarbejdere i
Kirkens Korshær. Arbejdet vil i perioder være med rejseaktivitet i Danmark.
Dine væsentlige opgaver vil være:


daglig ledelse og drift af platformen samt udvikling og drift af forretningskritiske ITsystemer, bl.a. Dynamic NAV, Dynamic CRM, SharePoint og MS Office 365



administration af netværk



løbende vurdering, udvikling og implementering af IT-strategi med fokus på stabil drift og
optimal IT-sikkerhed



prioritering af IT-ressourcer og opgaver/projekter i tæt samarbejde med de forskellige
interessenter.

Hvem er du
Vi forestiller os, at du er en rutineret IT-driftsleder. Du har sandsynligvis en uddannelse på et
højere niveau og har haft en karriere, hvor du også har indhentet erfaring med flere administrative
opgaver. Du kan begå dig i et tværfagligt miljø, hvor størsteparten af kollegerne ikke har større
indsigt i IT og administrative opgaver. Derudover har du:




solid erfaring med MS-produkter og setup
kendskab til optimering af processer
erfaring med udarbejdelse af vejledninger og undervisning af 1. level support medarbejdere
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en udadvendt og selvstændigt arbejdende personlighed
sans for vigtigheden af Kirkens Korshærs formål: at være til hjælp for nødstedte og socialt
udsatte mennesker
interesse i at blive del af en organisation, der er inde i en spændende forandringsproces.

Som person er du forretnings- og resultatorienteret og får tingene gjort. Du bevarer overblikket i
stressede situationer og kan have mange bolde i luften samtidigt. Du har en motiverende og
veludviklet evne til at samarbejde og har gode kommunikationsevner i skrift og tale. Du forstår at
kommunikere med både brugere og udviklere af IT-systemer og forstår deres problemstillinger.
Kort sagt, du formår at skabe respekt i hele organisationen qua din faglighed, gennemslagskraft og
positive tilgang til opgaverne.
Ansøgning og ansættelse
Send din ansøgning og CV til Økonomichef Henriette Ravn, på itdriftsleder@kirkenskorshaer.dk
senest onsdag den 15. november kl. 12.00. Der afholdes samtaler den 23. - 24. november og
endelige samtaler afholdes den 27. november med henblik på ansættelse fra 1. januar 2018.
Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte Henriette Ravn på e-mail
h.ravn@kirkenskorshaer.dk eller mobil 40 35 30 84.

Kirkens Korshær er 450 ansatte og 9000 frivillige, som blandt andet driver varmestuer, herberger
og genbrugsbutikker med glæde. Vores arbejde er baseret på det kristne menneskesyn og støttes
af stat og kommuner, men finansieres grundlæggende af private midler, doneret af mennesker,
som tror på den store værdi af de små, gode øjeblikke. Læs mere om organisationen på
www.kirkenskorshaer.dk
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