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Stillingen:
• Hovedansvarlig for vores IT-værksted
• Klargøring af IT-udstyr (computere, kameraudstyr, netværksudstyr m.v.)
• Styring af RMA sager (fejlmelding til leverandører, kommunikation ud til kunder m.v.)
• Rådgivning og salg af IT-udstyr og IT-ydelser (computere, skærme, software, blæk m.v.)
• Afsendelse af pakker via Post Nord
• Fakturering af værkstedsydelser
• Reparation af IT-udstyr (skift af harddiske, batterier, grafikkort m.v.)
• Plukning af varer fra lager til kollegaer
Hvem er du?
• Du er ordensmenneske
• Du er ansvarlig
• Du har overblik og kan håndtere mange opgaver på én gang
• Du er udannet IT-supporter eller tilsvarende
• Du skal være serviceminded – fordi vi vil have glade kunder
• Du kan være fleksibel i forbindelse med akut opstået overarbejde
Hvad får du af os?
• 45 kollegaer, som passer på hinanden, og som alle brænder for at levere gode IT-løsninger
• Du får et job i en virksomhed, hvor humor er en stor del af hverdagen – det er en del af vores kultur
• Du bliver en del af et firma, som afholder sociale arrangementer
• Du får et job i en virksomhed med klare værdier om, hvordan kollegaer og kunder skal behandles
• Kantineordning med både morgenmad, frokost og frugt
Ansøgningsfrist: Vi holder løbende samtaler og ansætter, når vi finder den rigtige.
Du kan ansøge stillingen HER
Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte direktøren for Jysk IT, Peter V. Tomsen,
tlf. 76 60 23 22 eller 40 91 30 87.

Jysk IT er en del af SAGRO. Vi er Danmarks største leverandør af IT til landmænd. Jysk IT
er endvidere en stor spiller i markedet, når det kommer til IT-drift hos dyrlæger, tandlæger, på maskinstationer, ved entreprenører samt centre for rådgivning til landbruget.
Se mere på sagro.dk eller jyskit.nu
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