IT supporter elev
Har du grundviden indenfor IT og lysten til at lære meget mere?
Så er du muligvis vores nye IT supporter elev.

Stillingen

Vi tilbyder

Du bliver en del af en professionel IT-afdeling, hvor
kompetencer, udvikling og teamwork er nøgleord, og hvor
du vil indgå i hverdagen og løse supportopgaverne
sammen med vores eksisterende IT medarbejdere.

En udfordrende og yderst interessant elev stilling i en
virksomhed, der bærer præg af spændende og
krævende opgaver, der bliver løst af dygtige og
hjælpsomme kolleger.

Du vil komme til at varetage installation, drift,
vedligeholdelse samt support af de forskellige løsninger i
virksomheden og dens afdelinger.

Bliv en del af en global vidensvirksomhed

Dine primære arbejdsopgaver bliver

Eltronic er et ingeniørhus etableret i 2000.
Vi opererer inden for 3 hovedområder: Production
Systems, FuelTech og Wind Solutions. Vores kunder er
både nationale og globale virksomheder.



Support af virksomhedens medarbejdere



MS Office & Windows systemer



3. parts programmer

Eltronic beskæftiger ca. 300 engagerede medarbejdere.



Fejlsøgning

Besøg også: www.eltronic.dk



Installation, konfiguration og vedligehold



PC, servere, pringere, netværksudstyr samt
mobilenheder



Off-site & on-site support



Virtualisering – Primært Vmware

Spørgsmål og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen
til at kontakte Michael M. Simonsen på telefon +45 51
56 87 63.
Send venligst din ansøgning og dit CV pr. e-mail til
job@eltronic.dk.

Faglige kvalifikationer
Du har bestået Data/IT grundforløbet. Da vi har flere
afdelinger, som vi til tider skal supportere on-site er
kørekort en nødvendighed.

Skriv “IT Supporter Elev’ i emnefeltet.
Ansøgningsfristen er 10. januar 2019.
Ansættelse pr. 1. februar 2018 eller efter aftale.

Dertil har du gode dansk og engelsk kundskaber – både
skriftligt og mundtligt.
Personlige kvalifikationer
Som person er du positiv, udadvendt og serviceminded.
Du er mødestabil på både job og i skolen. Dertil trives du i
en uformel organisation med højt aktivitetsniveau og godt
humør – og så besidder du en naturlig lyst til at yde
førsteklasses support til vores medarbejdere.

”Vi søger en ’IT Supporter elev’ der
kan hjælpe os i
vores alsidige og til tider hektiske
hverdag.
Vi glæder os til at høre fra dig!”
Michael M. Simonsen
IT Engineer

www.eltronic.dk

