
 

 

System Operatør 

Assembly Voting søger en System Operatør med teknisk snilde til håndtering af 
valgopgaver for danske og internationale valgkunder. Du har erfaring med opsætning af 
digitale systemer og er god til at holde styr på mange samtidige processer med skarpe 
deadlines. 
 
 
Assembly Voting udvikler og drifter en række IT-produkter og services til fornyelse af den 
demokratiske proces i kommuner, foreninger og virksomheder. Vi gennemfører langt de 
fleste lov- og vedtægtsbestemte elektroniske valg i Danmark, og leverer løsninger i det 
internationale marked for digitale valgprodukter.  
 
Vi søger en System Operatør til koordinering og konfiguration af vores løsninger samt 
kundesupport for at imødekomme en stigende efterspørgsel. 
 
Har du erfaring med levering af digitale services? Kan du holde mange bolde i luften? Er 
du god til at strukturere dit arbejde og betyder kvalitet, sikkerhed og dokumentation noget 
særligt for dig? Er du glad for kundekontakt og -support? Har du en høj faglig integritet, og 
har du mod til at sige fra over for krav og løsninger, der ikke lever op til demokratiets 
grundlæggende spilleregler? 
 
Så kan du meget vel være vores nye kollega i det vigtige og givende arbejde med at 
servicere vores mange kunder med løsninger til afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte 
valghandlinger. 
 
Du vil blive en del af et lille driftsteam hvor du skal samarbejde tæt med udviklere og 
øvrige driftsmedarbejdere.  
 
Du skal bl.a. arbejde med:  

• Koordinering af valgprojekter 
• Konfiguration af vore SAAS-løsninger 
• Kvalitetssikring 
• Kundesupport 

 
Din erfaring  
Du har stor interesse for, og indgående erfaring med, konfiguration af kunderettede IT-



produkter og -services. Endvidere er du hurtig til at sætte dig ind i tekniske løsninger, og er 
god til at forstå og videreformidle tekniske behov. Det vil være en fordel hvis du har 
erfaring i at arbejde med datafiler. 
 
Som person er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og løse opgaver med skarpe 
deadlines. Vi har stor fokus på at løfte i flok og har brug for, at du er en holdspiller. Du skal 
have mod på at begå dig i en mindre organisation, hvor alle er med til at løfte de 
nødvendige opgaver.  
 

Ansøgningsfrist  
Hvis du mener du er kvalificeret, så send os en ansøgning senest d. 27. september 2019. 
Ansøgningen vedhæftet cv og relevante bilag skal sendes til application@aion.dk 
Ansøgning og vedhæftninger slettes efter endt rekruttering jf. gældende regler i 
Persondataforordningen (GDPR) 
 
Ønsker du at vide mere om stillingen kontakt Dennis Otzen (Driftschef) på email 
dennis@aion.dk eller telefon 2563 6625. 
 
Vi holder ansættelsessamtaler løbende. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Om Assembly Voting  
 
Assembly Voting var den første udbyder af elektroniske valg i Danmark, og har siden starten i 2001 gennemført mere 
end 2.500 lov- og vedtægtsbestemte valghandlinger med 20 Mio. vælgere. Vi er i dag markedets største leverandør af 
digitale valgløsninger i Skandinavien, og leverer bl.a. til foreninger, partier, kommuner, energi- og pensionsselskaber, 
m.m. Assembly Voting er baseret på ideen om at styrke den demokratiske deltagelse i samfunds- og foreningsliv, 
gennem sammentænkning af demokratiske processer og nye teknologiske muligheder for debat, brugerinddragelse og 
sikre valghandlinger. 
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