Vil du være med på digitalisering i energibransjen ?
Smarthub søker nå etter Sivilingeniør / ingeniør
innen
Informasjonsteknologi
Smarthub AS
samler inn
målerverdier fra
nesten 150.000
digitale AMSmålere på vegne
av 10
nettselskaper i
Møre og Romsdal
Målerverdiene
blir kvalitetssikret
daglig og levert
nettselskapene
og om kort tid
også til Elhub.
Mye informasjon
om strømnettet
blir samlet inn via
AMS- målerne.
Smarthub
bearbeider disse
dataene og skal
presentere de for
nettselskapene
på en slik måte at
en kan oppnå
mer
kostnadseffektiv
drift- og
vedlikehold av
strømnettet samt
redusere risiko for
strømbrudd.

Smarthub har etablert en systemplattform for drift og forbedring av systemer og prosesser for håndtering av data fra smarte strømmålere og andre
komponenter som er installert av nettselskaper i Møre og Romsdal. Løsningen omfatter flere systemer og komponenter fra ulike leverandører som må
spille sammen og videreutvikles, samtidig som høy oppetid og krav til sikkerhet ivaretas. Selve plattformen ivaretas av tredjepart, men Smarthub har
behov for en teknisk ansvarlig som kan ivareta rollen som plattform og datavarehus ansvarlig. Det innebærer ansvar for bl.a. operatørstøttesystemer,
innsamlingssystemer, datavarehus og integrasjonsplattform.
Du vil hos oss få en nøkkelrolle i arbeidet med å oppnå gevinster fra de store investeringene som de siste årene er gjort i strømnettet. Sammen med dyktige kollegaer vil du
være en pådriver for digitalisering og innovasjon i en bransje i sterk utvikling.
Sentrale arbeidsoppgaver:
• Bidra til god og helhetlig arkitektur på løsning, inkludert integrasjoner mellom interne og eksterne systemer/kilder.
• Utarbeide og forvalte rutiner for sikker og stabil drift av plattform og applikasjoner f.eks. basert på ITIL.
• Styring, koordinering og oppfølging av leverandører.
• Ansvarlig for vedlikehold og videreutvikling av den tekniske plattformen.
• Ansvarlig for oppfølging av test- og godkjenningsprosesser.
Kvalifikasjoner:
• Høyere relevant utdanning på masternivå/bachelornivå og relevant erfaring.
• Erfaring som systemansvarlig med ansvar for styring og oppfølging av IT-leverandører, ITIL og prosjektledelse vil tillegges vekt.
• Kompetanse på database(fortrinnsvis Oracle),SQL generelt.
Personlige egenskaper:
• Fleksibel, serviceinnstilt, kundeorientert og med ønske om helhetsforståelse.
• Evne og lyst til å jobbe i en setting der resultater oppnås gjennom samarbeid med kolleger, kunder og partnere.
• Du har evnen til å lytte, tenke sikkerhet og kommunisere godt både skriftlig og muntlig.
Vi kan tilby:
• spennende arbeidsoppgaver der din innsats kan utgjøre en forskjell.
• godt og inkluderende arbeidsmiljø
• muligheter for faglig utvikling
• konkurransedyktige betingelser
Arbeidssted:
Søknadsfrist:

Molde
01.11.18

For spørsmål om stillingen kan det tas kontakt med daglig leder Svein Ivar Morsund på telefon 92605710 eller svein.morsund@smarthub.no
Søknad sendes til: Smarthub,Enenveien 2A,6416 Molde eller svein.morsund@smarthub.no

