SCANDIC PELAGIC A/S SØGER DYGTIG

IT ADMINISTRATOR

Vi søger en ny kollega, der med god indstilling og
godt humør vil assistere vore brugere - samt udvikle
IT driften i samarbejde med afdelingen og eksterne
leverandører.
Du bliver en vigtig del af vores IT-afdeling, hvis primære
opgaver er at sikre og optimere driften af både produktion og administration i takt med virksomhedens,
vore kunders og myndighedernes krav.
Dine vigtigste opgaver vil være:

Personlige kvalifikationer
• Du er struktureret, serviceminded, udadvendt og
engagereret
• Du er initiativrig og løser opgaverne
• Du plejer gode relationer med eksterne
samarbejdspartnere og bidrager med godt humør
• Du er fleksibel når det kræves og kan arbejde i
både Skagen og Ålbæk
Vi tilbyder

• Optimering af servere

• Et godt og spændende job

• Sikkerhed

• Løn i forhold til kvalifikationer

• Netværk

• En udfordrende og spændende hverdag

• Infrastruktur

• Gode kollegaer og en uformel omgangstone

• Telefoni
• Sparring med eksterne konsulenter
• Bruger-assistance

Tiltrædelse snarest

• Opsætning af PC’er

Ansøgningsfrist

• Opsætning af printere

Vi vurderer løbende de modtagne ansøgninger. Send
gerne din ansøgning via formularen på vores hjemmeside www.scandicpelagic.com

Vi forestiller os at du har følgende profil:
• Har erfaring med drift af større IT-miljø
• Har erfaring med større netværk og infrastruktur
• Er vant til en omskiftelig hverdag

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at
kontakte IT Chef Jan Gram på tlf. 20 88 14 09.

• Har lyst til at arbejde sammen med mange
forskellige mennesker

THE HERRING SPECIALIST
SCANDIC PELAGIC A/S er en del af FF Skagen, har gennem de sidste år investeret meget i virksomhederne, som har en stærk position i den danske fiskeindustri og en fremtrædende position på markedet i Europa. Virksomheden arbejder med forarbejdning og
forædling af pelagiske fiskearter, dvs. sild til fødevareindustrien. Virksomheden i Danmark har omkring 210 medarbejdere og råder
over 4 moderne og effektive fabrikker placeret i Skagen og Ålbæk.

