
Teknisk IT supporter 
til produktionsvirksomhed
Er du interesseret og erfaren indenfor arbejdet med IT og support? Er du serviceminded med kvalifikationerne 
og kompetencerne til at hjælpe, når teknikken ikke opfører sig som forventet? 

Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående, får du nu muligheden for at komme med på holdet hos DS Stålkonstruktion. Vi er en lille 
IT-afdeling, der sammen med eksterne specialister driver virksomhedens IT. Vi har ca. 300 brugere og mange forskellige programmer og 
systemer der skal supporteres og vedligeholdes.
Vi anvender Windows PC’er, og vores servere er et miks af on-premise og cloud.

Arbejdsopgaver
• Support af vores IT-systemer i hhv. administration og produktion i Hobro, Albertslund, Norge, Polen, Tyskland og Slovenien
• Indkøb af hardware og klargøring til brugere 
• Herunder sikre, at vi køber den rigtige hardware til opgaven
• Drift af SharePoint Intranet sammen med leverandør
• Ressourceperson på ad hoc IT-projekter og opgaver
• Sikre at enheder og udstyr fungerer optimalt
• Intern specialist på forskellige systemer
• Sparring med eksterne konsulenter
• Fejlsøgning på PC’er og netværk

Kompetencer
• Du formår at jonglere flere opgaver på én gang
• Du er selvkørende/selvstændig
• Du er god til at prioritere din tid
• Du trives i travle omgivelser 
• Du er god til at kommunikere
• Du er løsningsorienteret
• Du er omhyggelig
• Du er udadvendt

Sprogkundskaber
• Dansk (nødvendigt)
• Engelsk (nødvendigt)
• Polsk (fordelagtigt)
• Tysk (fordelagtigt)

Du har en relevant uddannelse i forhold til ovenstående.

Du tilbydes
At blive del af en dedikeret og ambitiøs virksomhed, der har fokus på kvalitet, rettidig levering og personligt ansvar. Hos DS Stålkon-
struktion A/S bliver du mødt af store faglige og personlige udviklingsmuligheder. Du vil få en afvekslende hverdag og en bred kontakt-
flade, hvor du får stor selvstændig indflydelse på tilrettelæggelsen. DS Stålkonstruktion A/S er en virksomhed, hvor der er en stor grad 
af personlig frihed, hvilket giver dig muligheden for at sætte dit helt personlige præg på jobbet. Du tilbydes naturligvis en fornuftig gage 
pakke, som modsvarer dine kvalifikationer.

DS Stålkonstruktion A/S
Med hovedsæde i Hobro, er DS Stålkonstruktion Nordens største stålproducent. Virksomheden er markedsledende inden for bærende 
stålkonstruktioner til moderne byggeri til industri, landbrug, indkøbscentre mv. Dygtige medarbejdere og branchens bedste projekt-
organisation har sikret virksomheden sin stærke markedsposition i hele Skandinavien, Tyskland, Grønland og Færøerne.
Med sine datterselskaber i Tyskland, Norge, Polen og Slovenien er firmaet en del af DS Gruppen – en af Nordeuropas førende industri-
koncerner inden for udvikling, produktion og salg af løsninger i stål og beton til byggeri og industri. 
I foråret 2022 blev DS Gruppen solgt til det tyske firma GOLDBECK GmbH, en familieejet førende bygge- og servicevirksomhed i Europa 
med 10.000 ansatte. Dette er gjort med idéen om fortsat at udmønte potentialet i Gruppen gennem fortsat vækst og udvikling på de 
udenlandske markeder.

DS Stålkonstruktion søger: Dato: 08.07.22

Sådan søger du jobbet...
Jobbet kan søges via denne mail hvor spørgsmål  til stillingen 
også skal rettes: hr@ds-staal.dk
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt

Læs mere om DS Stålkonstruktion på vores hjemmeside

Samsøvej · DK-9500 Hobro
Tel.: +45 96 57 27 27

www.ds-staal.dk

...en del af DS Gruppen


