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NOVENCO Building & Industry A/S søger IT- Supporter
Brænder du for IT og teknologier og at arbejde i en international virksomhed. Så har du nu muligheden for at blive NOVENCO
Building & Industry nye IT-supporter.
NOVENCO ønsker at udvide IT-teamet med en alsidig IT-supporter, der kan deltage i at levere den bedste IT-service for alle
medarbejdere, både på hovedkontoret /fabrikken i Næstved samt salgskontorer i udlandet. Som IT-supporter er du den første,
dine kollegaer møder, når de har brug for hjælp. Den vigtigste opgave er derfor at yde en hurtig og god service til dine kollegaer
og sikre, at IT holder, hvad de lover, og leverer til tiden.
NOVENCO er igang med at udskifte, modernisere og ensrette store dele af forretningsplatformen herunder ERP og CRM baseret
på IFS globalt. I denne forbindelse vil der være rig mulighed for at tilegne sig erfaring med nye teknologier og løsninger
efterhånden som de introduceres (barcode, RPA, IOT, webshop, data warehouse)
Dine opgaver vil typisk være:
• Bruger support/hotline baseret på indkomne opgaver via IT-rekvisition/telefon.
• Bruger administration i AD og O365 incl licens tildeling
• Support til brugere på forskellige platforme, herunder PC´ere, printere, mobiltelefoner m.m.
• Bruger- og systemsupport på vores standard kontor applikationer som Microsoft office pakken, Telefoni applikation
• Indkøb og klargøring og opsætning af diverse IT udstyr
• Installation og konfiguration af netværks udstyr som printere, WIFI og switche
• Vedligehold og opdatering af krydsfelter med hensyn til segmentering
• Vedligehold og opdatering af servere herunder mulig konsolidering/split af virtuelle servere (VMWare)
• Opfølgning på opgaver til 3.part herunder vores hosting provider
• Deltage i opdatering af eksisterende systemer og udrulning af nye.
Din personlige profil:
• Du er god til at kommunikere i skrift og tale
• Du er god til at samarbejde og hjælpe dine kollegaer hvor der er behov
• Du trives i et uformelt miljø, med plads til alle
• Du tager proaktivt ejerskab, samt udføre pålagte opgaver effektivt
• Du skaber effektiv dokumentation samt vidensdeling på tværs af organisationen
Du har 2-4 års erfaring som IT-supporter, og meget gerne fra en lignende virksomhed eller organisation. Du har sandsynligvis
viden om Microsoftteknologier og infrastruktur, men er ikke religiøs i din tilgang til teknologi.
Du bliver en del af et stærkt og professionelt mindre team med en uformel omgangstone. Samarbejdsformen er baseret på
fleksibilitet, tillid og frihed under ansvar. Vi hjælper hinanden, deler erfaringer og arbejder hver dag på at finde de bedste og
mest relevante løsninger for forretningen og vores kollegaer.
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Vi tilbyder:
•
•
•

Løn efter kvalifikationer
Fleksibel arbejdstid
Pension, Sundhedsforsikring, medarbejderforening mv.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte, Manager, Business Transformation & IT , Søren Jacobsen på
Tel. +45 5578 1395.
Send din ansøgning på dansk med CV mærket ”IT Supporter ” til HR på, job@novenco-building.com, ansøgningsfrist er
4. juni 2021 – samtaler afholdes løbende.

Yderligere information om NOVENCO Building & Industry A/S kan findes på www.novenco-building.com
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