IT Specialist med WMS-erfaring til central funktion
All Recruit ApS søger for System Transport A/S Herning
All Recruit, søger på vegne af System Transport A/S i Herning en IT Specialist, der har lyst til at være
omdrejningspunkt i driften.
System Transport A/S har specialiseret sig i Lifestyle Logistics som er 3D-logistikløsninger herunder lagerføring,
pakning og distribution. Derudover er kulturen præget af kundefokus, mangfoldighed og gode, langsigtede
løsninger. Medarbejderne er engagerede og tager ansvar for at yde deres bedste.

Om jobbet
Vi søger en dygtig, positiv og serviceminded IT Specialist, der kan lide at arbejde med hardware og de systemer,
det taler sammen med. Dataudveksling både internt og mod vore kunder er en vigtig opgave.
Vi har en meget operationelt orienteret hverdag, hvor forandringer er en forudsætning. Disse opstår typisk på
baggrund af et ændret behov hos en af vores kunder, eller ønsker internt fra vores eksisterende produktion.
Dine primære opgaver vil være:

•
•
•
•
•
•

Optimering af processer i vores systemer
Integration og vedligeholdelse af vores kunder
Fejlfinding og udbedring af problemer der opstår i driften
Deltagelse i projekter
Brugersupport på diverse hardware
Dokumentation og opfølgning på support

Om dig
Du er uddannet inden for IT (supporter, tekniker e.l.) og har nogle års erfaring på bagen. Du skal have kendskab
til WMS-systemer, og derfor foretrækker vi, at du kommer fra en lignende virksomhed – lager, logistik eller
produktion. Hvis du kender til AX 2009 og Consignor, er det blot en yderligere fordel. Du behersker dansk og
engelsk.
System Transport er en projektorienteret virksomhed med høj grad af tværfagligt samarbejde, så du skal være
imødekommende og positiv af natur.

Du kan forvente
En attraktiv lønpakke og et job med ansvar, i en international og dynamisk virksomhed. Der er god mulighed for
faglig og personlig udvikling, ligesom ideer og værdiskabende initiativer både tilskyndes og bliver påskønnet. Vi
har en uformel kultur med korte kommandoveje.

Sådan søger du
Send din ansøgning og CV til job@all-recruit.dk med ”STJI-0220” i emnefeltet. Har du spørgsmål til stillingen, er
du velkommen til at kontakte Rekrutteringschef Søren Engesgaard på tlf. +45 30212634.

