IT Konsulent
- succesrig IT-virksomhed udvider igen
Vil du spille en central rolle overfor kunderne?
Vores kunde som har base i det østjyske, servicerer kunder i SMB segmentet over hele landet. De tilbyder alt fra ad
hoc opgaveløsning til faste support aftale med fuldt drift ansvar. Derudover har de spidskompetencer inden for en
lang række områder herunder automatiserings- og digitaliseringsprocesser.
•
•

Bliver du tændt af IT infrastruktur, varierede opgaver og support?
Brænder du for at skabe stor kundetilfredshed?

Så er du måske vores kundes nye IT Konsulent.

Vi søger en alsidig IT Konsulent, der kan servicere kunder i øjenhøjde!
Udfordringen
Med personligt engagement udvikler og vedligeholder konsulenten kundernes IT infrastruktur, og hjælper med at
understøtte såvel deres nuværende som fremtidige forretning.
Du bliver en del af konsulentafdelingen og vil sikre høj tilgængelighed og kompromisløs service i kontakten med vores
brugere.

Motivation:
•
•
•
•

Blive en del af en sund og voksende it-virksomhed, hvor vi er der for hinanden og går op i arbejdsglæde
Få kollegaer der vil gøre en forskel og forventer det samme af dig
Udfordrende hverdag i samspil med faglige kompetente kollegaer
Faglig og personlig udvikling i en attraktiv vækst virksomhed
Løbende uddannelse efter behov
Et uformelt arbejdsklima med højt til loftet

•

Du har:
•
•
•
•
•

erfaring som 2. level supporter fra infrastrukturløsninger
kendskab til Microsofts produkt portefølje
fleksibilitet, trives i et dynamisk miljø og har stor lyst til at være en del af en succes
evnen til at arbejde struktureret og have flere bolde i luften
lysten og evnen til kundekontakt

Dine faglige kompetencer består af flere af følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Windows 7/8.1/10
Office 365
Office 2010/2013/2016
Windows Small Business Server
Power Shell
MAC
Generel Cloud kendskab

•
•
•
•
•

Active Directory
Windows server 2010/2013/2016
Skype for Business
Printere
Generel netværks forståelse (DHCP, DNS,
FireWall, NAT, osv.)

Yderligere oplysninger
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Maja Deleuran på 26 25 60 46 eller på mail md@nogw.dk, stillingens ref. nr. NW1739
Send din ansøgning med CV til job@nogw.dk med mærket NW-1739

