IT Konsulent til IT servicevirksomhed, med forkærlighed for
kundekontakt
Jobbet
Vil du være med til at hæve standarden inden for IT service løsninger?
Trives du i en ambitiøs IT servicevirksomhed med store vækstmål?
Har du kompetencerne til at understøtte IT løsninger i særklasse hos vores kunder?
Så er stillingen som IT Konsulent hos ADmire, måske noget for dig.
Vi søger en alsidig IT-Konsulent, primært til at understøtte virksomhedens nuværende og fremtidige
IT-Løsninger hos vores kunder, sekundært at understøtte vores interne IT afdeling med opgaver.
Du kommer til at være med hele vejen fra design, test, implementering og drift af løsningerne.
Vi forventer du kan arbejde selvstændigt og at du i samarbejde med IT direktøren selv er med til at
prioritere dine arbejdsopgaver.
Der er tale om både AD Hoc opgaver samt projekter af varierende størrelse.
Opgaverne kan f.eks. være:
• Opsætning/planlægning af mindre netværk
• Fejlsøgning på netværk/router/switch
• Server vedligehold/ installation
• Fejlsøgning og konfiguration på server
• Kendskab til printserver
• Active Directory
Om dig
Det er en forudsætning at du har en meget bred IT-erfaring, og en stor lyst til at arbejde eksternt hos
kunder.
Du vil have meget hands-on arbejde af stor varierende karakter, og skal hurtigt og effektivt kunne
omstille dit arbejde imellem forskellige prioriteringer eksternt og internt.
Du skal samtidigt være indstillet på at lære nye ting, og være klar til at levere på tætte deadlines.
Det vil være en fordel hvis du har kendskab til:
• MDM/UEM løsninger
• Basal scripting/programmering
• SCCM
• Windows Deployment
• Udarbejdelse/udrulning af image/softwarepakker

Vi kan tilbyde dig et meget fleksibelt job, med store udviklingsmuligheder, og masser af muligheder
for at sætte sig ind i nye teknologier.
Der er meget kort vej til resultatet af dit arbejde, så du vil hurtigt og løbende se effekten af din
indsats.
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Endvidere forventer vi at du er..
•
•
•
•
•
•
•

hurtig til at lære nye ting og sætte dig ind i processer
selvstændig, pligtopfyldende og ansvarsbevidst
struktureret, kvalitetsbevidst og omhyggelig
serviceminded og imødekommende overfor kollegaer og kunder
god til at prioritere arbejdsopgaver og har stort overblik
teamplayer med en udadvendt personlighed og humor
glad for nye udfordringer i et dynamisk arbejdsmiljø

Løn og information
Løn efter kvalifikationer, erfaring, og kompetencer. Virksomheden tilbyder også sundhedsforsikring
og frisør i arbejdstiden, samt en indbydende frokostordning.
Lyder stillingen som noget for dig, så send ansøgning, CV, og et vellignende billede til os på
job@admire.dk med overskriften ”IT Konsulent”
Eventuelle spørgsmål til stillingen, rettes direkte til IT-Direktør Benjamin Andersen på tlf. 22266947
eller ba@admire.dk

ADmire blev stiftet april 2007 og beskæftiger i dag ca. 55 top engagerede og dygtige medarbejdere.
Vi blev gazelle i 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 og er derfor med i en eksklusiv skare af få
gazellevirksomheder i Danmark, som er gengangere siden 1995.
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