IT SUPPORTER
TIL
INTERN
IT-AFDELING
Har du lyst til at blive den del af en markedsledende, international virksomhed i et dynamisk og uformelt miljø?
Så kan det være, det er dig vi søger.

Som IT supporter, vil du primært arbejde med vedligeholdelse af vores interne IT-systemer og brugersupport.
Du vil indgå i et team, der supporterer og understøtter virksomhedens brugere og IT-systemer, lokalt og globalt.

DINE PRIMÆRE OPGAVER VIL VÆRE:
•
Installation og vedligehold af netværk, servere og PC’er
•
Intern vedligeholdelse af eksisterende systemer og serverdrift
•
Webprogrammering
•
Brugersupport
KVALIFIKATIONER:
•
Godt kendskab til SQL, php, JS (vue), git og docker
•
Godt kendskab til exchange
•
Kendskab til C5 programmering vil være en fordel
•
Engelsk i skrift og tale er en fordel
•
Du besidder en god forståelse for relationerne mellem salg
og produktion i forhold til IT systemet
PERSONLIGE EGENSKABER:
•
Du er serviceorienteret og vedholdende
•
Du nyder at skabe resultater sammen med andre
•
Du er komfortabel med en uhøjtidelig tone og højt til loftet
•
Du har et positivt livssyn og en god portion humor

Om os:
Vetaphone A/S blev grundlagt i 1951 af Verner Eisby, opfinderen af
Corona overfladebehandling. Vetaphone A/S er fortsat et privatejet
selskab, ejet af Frank Eisby og Jan Eisby.
Vetaphone er en markedsførende producent af Corona & Plasma
systemer, en teknologi der bruges til at forbedre overfladens
vedhæftning på plast og metalliserede film, primært i print og
emballagebranchen.
Vetaphones hovedkvarter er beliggende i Kolding, Danmark.
Virksomheden beskæftiger 75 medarbejdere og er repræsenteret i
mere end 60 lande.

DU TILBYDES:
Et spændende og udfordrende job med mulighed for faglig og
personlig udvikling i attraktive nye rammer.
Fast løn efter kvalifikationer. God pensionsordning med
sundhedsforsikring.
Hvis dette lyder som en stilling for dig, send din ansøgning og CV
til job@vetaphone.com mærket med ”IT supporter”.
Samtaler afholdes løbende, og der stiles efter snarlig tiltrædelse,
men vi afventer gerne den rette kandidat.
Ønsker du at vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte
Michael Larsen på ml@vetaphone.com

