IT-supporter søges til Jysk ITSupport i Østjylland
Er du uddannet IT-support eller lignende? Og søger du nye karriereudfordringer i en mindre virksomhed,
hvor fleksibilitet og den gode kunderelation vægtes højt? Så er det dig, vi leder efter!
Hos Jysk ITSupport søger vi en IT-supporter, der kan rådgive og supportere vores kunder. Arbejdet omfatter
support af kundens netværk, arbejdsstationer, servere og software, via fjernsupport og ude hos kunden. Derudover skal du være med til vedligeholdelse og optimering af vores hostingcenter.
Vi er på udkig efter en ny kollega, som har lyst til at blive en del af vores team og yde en god service for vores kunder. Har du den rette profil, og matcher du vores virksomhed, er det ikke afgørende, hvor mange års
erfaring du har – det kan du nemlig altid få hos os!
Vi ser gerne, at:
•
•
•
•
•
•

Du er uddannet IT-support eller tilsvarende.
Du har erfaring med Microsofts produkter, både til arbejdsstationer og servere, og derudover har erfaring med vedligeholdelse og drift af netværk og servere.
Du har lyst til at yde en god service til vores kunder.
Du kan arbejde selvstændigt og struktureret
Du er ansvarsbevidst, har selvdisciplin, og kan bevare overblikket i pressede situationer.
Du er god til dansk, både skriftligt og mundtligt, har en ren straffeattest og kørekort.

Om Jysk ITSupport A/S
Vi er en mindre IT-forhandler, der udelukkende servicerer erhvervskunder. Vi sælger hardware og software,
installerer og servicerer arbejdsstationer, netværk og servere. Vi leverer online services via et topprofessionelt hostingcenter.
For os er den gode og tætte kunderelation afgørende for et godt samarbejde, hvorfor vi også har kunder,
som vi serviceret i +20 år. Vi sætter stor pris på høj kundetilfredshed og fokuserer altid på at gøre en forskel
for vores kunder.
Som IT-supporter bliver du en del af et mindre team med en flad struktur, hvor fleksibilitet i hverdagen vægtes højt. Vi prioriterer det gode arbejdsmiljø, bl.a. igennem frihed under ansvar og et dynamisk samarbejde,
hvor der altid skal være plads til privatlivet ved siden af jobbet.
Vores kunder består af både små og store virksomheder, hvor vi har faste aftaler eller ad hoc-opgaver.
Vores kontor er beliggende på Helge Nielsens Alle 6G, 8723 Løsning.

Sådan ansøger du jobbet
Er du interesseret i jobbet, så hører vi meget gerne fra dig. Send din ansøgning med CV og relevante bilag til
direktør Martin Hedegaard på mail: mhe@jysk-itsupport.dk
Har du spørgsmål til stillingen, er du også velkommen til at sende en mail eller ringe på telefon 6160 8723.
Ansøgningsfrist: D. 21. april 2022. Vi indkalder løbende til samtaler, indtil den rette person er fundet.

