ER DU VORES NYE IT-SUPPORTER ELEV
Er du vild med alt det nyeste IT, teknik og infrastruktur? Og er du som person engageret, serviceminded, og kan du sætte
vores kunder i centrum? Så er du sikkert vores nye IT-supporter elev.
Vi garanterer en spændende, lærerig og udfordrende lærerplads i en dynamisk og til tider hektisk hverdag, hvor der hele
tiden sker nyt.
Du bliver del af et stærkt team, der løser alle typer IT-opgaver for vores kunder, såvel som internt i huset. Vi arbejder
projektorienteret, hvor vi inddrager hinandens kompetencer og styrker. Du vil derfor få en allround uddannelse, hvor du
kommer hele vejen rundt om IT-faget.
Opgaver kunne blandt andet være:
• Fejlsøgning, support og service på hardware.
• Installation og opsætning af systemsoftware, primært Microsofts produktprogram.
• Installation og opsætning af netværk med alle nødvendige hardware- og softwarekomponenter.
• Opbygning af virtuelle miljøer, hovedsageligt på Microsoft Hyper-V platformen.
• Servicering inden for produktsortimenterne.

Vi forestiller os:
• At du som person har let til smil, er serviceminded og kan sætte kunden i centrum.
• At du er holdspiller, som kan fungere i selvledende teams, men at du også kan arbejde selvstændigt.
• At du er ansvarsbevidst, grundig og har et brændende ønske om at lære IT-faget.
• At du er god til at kommunikere med mennesker på alle niveauer.
• At du har kørekort.
• At du har gennemført grundforløbet for IT-supporter uddannelsen.
Vi er bosiddende i Hjørring og vores facon er nordjysk. Vi gør ikke tingene mere komplicerede, end de er, og vi siger, hvad vi
mener - også over for hinanden.
En del af vores firmastrategi er, at det skal være sjovt at gå på arbejde – også selvom der er travlt. Vi mener, at det er
sjovere at arbejde i en organisation, hvor der er fremgang og udvikling, end hvor der er stilstand og stabilitet.
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte tekniske chef Jakob Rømer på jakobr@montes.dk eller på telefon 63 23 55 72.
Send din ansøgning med CV og eksamensbevis til Jakob på jakobr@montes.dk.
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