IT-supporterelev
Hoyer Motors, Hadsten
Er du færdig eller i gang med dit grundforløb på Data og Kommunikation? Og har du lyst til at fortsætte din
uddannelse som IT-supporterelev i en international virksomhed i vækst? Så er Hoyer måske din nye
arbejdsplads!
På grund af massiv vækst søger vi en dygtig IT-supporterelev, som har lyst til at arbejde og
uddanne sig i et ungt og dynamisk firma. Vi tilbyder dig en selvstændig og spændende stilling,
hvor du kan få lov til at bruge og udvikle dit talent i et godt arbejdsmiljø med mange faglige
udfordringer.
Support på server, netværk, intranet og meget mere
Som IT-supporterelev skal du yde support til vores medarbejdere. Dine hovedopgaver er følgende:
•
•
•
•
•

Installere og implementere nye programmer
Opsætte, installere og vedligeholde server og klienter
Vedligeholde netværk
Backup for vores administrator
Medansvarlig for Alarm og IP-telefonanlæg

Engageret, lærevillig og serviceminded
Vi forventer, at du har en stor interesse og bred viden inden for IT – ikke kun professionelt men
også privat. Du er færdig eller i gang med dit grundforløb på Data og Kommunikation som ITsupporter. Ud over vores hovedsæde servicerer vi også vores datterselskaber i Holland, Tyskland,
Sydkorea og Kina. Derfor er det vigtigt, at du taler og skriver både dansk, engelsk og gerne tysk.
Derudover er du kendetegnet ved følgende:
•
•
•
•
•
•

Har lyst til at lære
Er engageret og har ”gå-på-mod”
Er mødestabil og kan holde en aftale
Er tålmodig og serviceminded
Er fleksibel og villig til at tage en ekstra tørn efter behov
Kørekort til bil

Vi tilbyder dig:
•
•
•
•
•

Velrenommeret virksomhed
Engagerede kollegaer
Gode medarbejderforhold
En alsidig stilling
Spændende arbejdsopgaver

Har du spørgsmål til stillingen? Så kontakt IT-chef Bent Otto Sørensen på tlf. 8765 6499. Send din
ansøgning og CV som Word- eller PDF-fil mærket “IT-supportelev” og søg stillingen via
job@hoyermotors.com hurtigst muligt, da vi løbende behandler ansøgningerne.
Hoyer Motors er leverandør af elektromotorer til industrivirksomheder inden for udvalgte segmenter som fx
Marine, HVAC, Wind og Oil & Gas.

