
Vi søker Junior Konsulent som ønsker å jobbe med IT-infrastruktur og 
Microsoft Azure 
 

Arbeidsgiver: Capassa AS 

Arbeidssted: Oslo 

Arbeidsforhold: Fast 

Er du nyutdannet med noen års erfaring og har ønske om å jobbe med IT-Infrastruktur og Microsoft 
Azure i et spennende konsulentselskap i vekst. Capassas konsulenter jobber med store private og 
offentlige selskaper og bistår kunden innen Azure, nettverk, sikkerhet, automatisering, IT-
infrastruktur arkitektur og transformasjon til moderne leveransemodeller. Vi har et sterkt fagmiljø 
og ønsker å styrke vår kompetanse på Microsoft Azure ytterligere med en til to junior konsulenter. Vi 
tilbyr et fleksibelt og godt arbeidsmiljø hvor det gis gode muligheter for egenutvikling med hyggelige 
kolleger og spennende oppdrag.   

Hvem vi ser etter! 

Vi ser etter deg som er nyutdannet, er genuint interessert i skybaserte IT-infrastruktur løsninger og 
har noe arbeidserfaring. I tillegg har den ideelle kandidaten følgende bakgrunn: 

• Høyere utdannelse innen teknologi, enten master eller bachelor 
• Du har noe erfaring og kjennskap til et eller flere Microsoft Azure teknologiområder 

o Azure AD 
o Terrraform 
o Container teknologi (Kubernetes, Docker, AKS) 
o Windows server og/eller Linux server administrasjon 
o Scripting (Powershell, Bash, osv.) 
o ARM templates 
o Nettverk 
o Security Services 

• Du har stå på vilje, er strukturert, brenner for å lære mer om Microsoft Azure og du liker å 
tilegne deg kunnskap raskt.  

• Evner å jobbe selvstendig og tar ansvar for egen arbeidshverdag.  
• Kommuniserer godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.  

Hva vi tilbyr! 

Capassas konsulenter jobber med og gir råd innen skyløsninger og IT-infrastrukturområder som 
nettverk, sikkerhet og datasenter infrastruktur. Vår styrke er å forstå kundenes behov og gjøre det 
mulig for dem å ta sine løsninger fra tradisjonelle datasentre inn i skyen på en sikker og pålitelig 
måte. Vi er vant til å kombinere det kommersielle aspektet med den tekniske løsningen, og vårt 
fokus er alltid å se den komplette IT-arkitekturen. Dette inkluderer sikkerhetsfokus, sterk teknisk 
infrastruktur og kunnskap om prosjektledelse. Vil du være med på laget og styrke laget vårt med 
Azure kompetanse? 

 



Som en Azure konsulent vil du være med på å delta i ulike kundeprosjekter, fra Azure drift til ny 
infrastrukturbygging og migrasjon fra OnPrem til Azure.  Daglig arbeid kan være alt fra infrastruktur 
migrering til drift og forvalting av Azure infrastruktur.  

• Kurs og verktøy for kompetanseheving innenfor Microsoft Azure.  
• Et flott og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger som bidrar med sin erfaring.  
• Fleksibel arbeidshverdag som setter våre ansattes behov og ønsker høyt. 
• Personlig utvikling og karrieremuligheter.  
• konkurransedyktig lønn og bonusordning. 


