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Er du vores nye IT-supporter?
Brænder du for IT? Motiveres du af at hjælpe dine kollegaer og sætter 
du en ære i at finde den rigtige løsning? Ønsker du faglig udvikling og 
en hverdag der giver mening? Så er jobbet, som IT supporter hos CH 
System, måske noget for dig!

Du vil indgå i et team med vores IT-manager, hvor der fokuseres på at få afsluttet 
opgaverne effektivt. Dagene er sjældent ens, så det er vigtigt at du er omstillingsparat og 
har særlig fokus på stabilitet, effektivitet og sikkerhed.

Som IT-supporter hos CH, kan din arbejdstid være op til 37 timer om ugen, som primært 
vil være fordelt på hverdagene, men du skal forvente at der i ny og næ kan forekomme 
aften og weekend arbejde. Der er flextid, pensionsordning, sundhedssikring, samt 
mulighed for efteruddannelse og kantineordning.

Som en del af CH bliver du en del af en dynamisk organisation med omkring 65 
medarbejdere. C&H System A/S har siden 1968 produceret mere end 500 
specialfremstillede industrimaskiner til brug indenfor pakkeløsninger og 
materialehåndtering, som kombineres med den nyeste teknologi - herunder 
robotteknologi. Hos CH lægger vi vægt på gode samarbejdsrelationer, effektivitet og 
udviklingsmuligheder og vi har en spændende hverdag hvor humøret er højt.

Med reference til vores IT-manager bliver dine opgaver:
• Installation og geninstallation af Pc’er
• Brugeradministration i AD, Azure og øvrige IT-systemer
• Afhjælpning af problemer hos slutbrugere
• Administration af printere
• Klargøring af telefoner
• Administration af servere og backups
• Reaktion på serveralarmer
• Håndtering af telefoniløsning
• Udskiftning af infrastruktur i samarbejde med IT-manager
• Mulighed for egne ansvarsområder

Hvem er du, som person?
Vi forestiller os, at du har gode IT-kundskaber. Du er lærenem og har let ved at sætte dig 
ind i nye produkter. Du kommer til at arbejde med brugere på forskellige IT-niveauer og 
det er derfor vigtigt at du kan sætte dig i brugerens sted og evner at formidle tekniske 
svar i et letforståeligt sprog. Derudover sætter du en ære i at levere god kvalitet, hvilket 
sker ved, at du kvalitetssikrer dit eget arbejde.
Derudover:
• Har du lysten til at arbejde med mennesker og har et solidt kundeservice-gen, hvor du 

forstår at etablere, udvikle og fastholde relationer til andre mennesker
• Kan arbejde selvstændigt, såvel som i teams
• Forstår og evner at arbejde i en procesorienteret organisation
• Arbejder struktureret og systematisk og tager ansvar for dine opgaver
• Respekterer andres meninger og er åben overfor forandringer

Dine kvalifikationer
• Det er en fordel med relevant IT-uddannelse eller lignende erfaring
• Erfaring fra IT er en fordel men det vigtigste er lysten til at arbejde med IT-drift
• Gode dansk- og engelskkundskaber
• Kendskab til Microsoft server-produkter er en fordel

Sådan søger du
Stillingen ønskes besat snarest muligt og vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillin-
gen - uansat køn, etnisk baggrund, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. 
Spørgsmål til jobbet kan sendes til Jes K. Klittum på jkk@chsystem.dk. 
Ansøgning, CV og samtykkeerklæring sendes til job@chsystem.dk, hurtigst muligt og 
mærk mailen med ”IT-suporter”. 


