IT-Tekniker / Supporter
Vil du være en del af en dynamisk hverdag i en florerende virksomhed? Er du serviceminded, systematisk og
teknisk velfunderet, samt har du et skarpt øje for support? Så kan du være den nye IT medarbejder vi leder
efter!
Vi søger en ny IT-medarbejder, til vores IT afdeling på 3 personer.
Dine opgaver vil i høj grad være at støtte op omkring nuværende, samt videreudvikling af de systemer som bruges hos
System Transport. Vi er i gang med Implementering af nyt WMS-system og en Autostore, som du vil blive en stor del af.
Faglig profil
•
•
•
•

Du har erfaring som IT-medarbejder og vant til support funktionen.
Gerne erfaring med WMS-systemer, N-Shift/Consignor, AX2009
Du er stærk i Office365, og kan formidling denne viden videre til vores bruger
Kendskab til følgende: Microsoft Server, AZURE, Biztalk, LaserNet

Personprofil
•
•
•

Du er god til at bevare overblikket og arbejde med flere bolde i luften.
Du skal kunne arbejde målrettet og struktureret, samtidig med at du er detaljeorienteret.
Du er fleksibel, serviceminded og venlig i din fremtoning.

Vi tilbyder
En spændende stilling i en virksomhed i udvikling. Stillingen er på 37 timer på vores kontor ved Ikast, med tiltrædelse
snarest muligt. Du bliver en del af IT Teamet, i en flad organisation med et godt arbejdsmiljø. Henvendelser bliver
behandlet løbende.
Om System Transport A/S
System Transport A/S er en multilokations lager/logistik, samt Transport virksomhed i stor udvikling.
Med dygtige og engagerede medarbejdere, er vi en af markedets førende transport og logistikudbydere.
I Danmark og Polen beskæftiger vi tilsammen 240 fastansatte.

Yderlig info om stillingen så kontakt IT-chef Frands Kjær på mobil 40701960.
Ansøgning sendes til Job@systemtransport.eu
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