
 

 

 
Integro søger udviklingsorienteret og serviceminded IT-supporter 

 
 
 
Vil du hjælpe med IT-support – både i administrationen i Hjørring og i Integros 
afdelinger rundt om i landet? 
 
Som IT-supporter hos Integro er du med, hvor beslutningerne tages. Du har mod på at hjælpe 
dine kollegaer når det kommer til IT-området i organisationen, mens du sætter dit 
fingeraftryk på dagligdagens opgaveløsning. Vi søger en IT-supporter, der kan nikke 
godkendende til ovenstående og samtidig sikre en struktureret og positiv indsats.  
 
 
Som IT-supporter løser du opgaver indenfor:  

➢ VMware   
➢ Remote desktop  
➢ Fjernsupport via Teamviewer  
➢ Deployment via Microsoft Intune  
➢ Klargøring af mange former for IT-udstyr f.eks. Routere, Switch, Bærbare 

stationer og printere  
➢ Etablering af IT i nye afdelinger 
➢ Generel IT-sikkerhed  
➢ Drift af server (udskift af hardware og vedligeholdelse)  
➢ Dokumentation  
➢ Administrative opgaver af forskellige karakter  

 
Faglig og personlig profil: 
 
Ideelt set har du et par års erfaring fra et lignende job – hvis du er nyuddannet, er du også 
velkommen. Vi hører også gerne fra dig, hvis du … 
 

✓ Er serviceminded  
✓ Er smidig i din samarbejdsform – internt som eksternt 
✓ Kan arbejde systematisk og selvstændigt 
✓ Kan holde hovedet koldt med de - til tider - korte deadlines 

 
Da Integro er landsdækkende er kørekort et krav. 
 
 
Vi tilbyder… 
 

✓ En virksomhed i udvikling og vækst 
✓ At du vil blive en del af et team med et uformelt arbejdsmiljø, hvor der er 

højt til loftet 
✓ Et selvstændigt job med indflydelse og ansvar 



 

✓ Oplæring og sparring fra erfarne kolleger 
✓ Et sted, hvor du selv kan være med til at planlægge dét, der er  

arbejdsLIVSglæde for dig 
 
 
Kontakt: 
 
Mads Sørensen, tlf. 2961 0812 eller Kim Overgård, tlf. 2087 6338, hvis du har spørgsmål. Send 
dit CV og ansøgning til job@integro.dk senest den 22. december 2019. 
 
 

Integro A/S 
 

Vi er en landsdækkende kursus- og rådgivningsvirksomhed – et dynamisk center for udvikling af 
menneskelige ressourcer. Vi har specialiseret os i at få menneskeligt potentiale til at gå op i en 
højere enhed med erhvervslivets skiftende behov og udfordringer. Vores overordnede mål er at 
skabe arbejdsLIVSglæde. Siden 1994 har vi hjulpet ledige tilbage til arbejdsmarkedet, drevet af 
en grundlæggende ambition om altid at gøre en forskel. Udgangspunktet er hjælp til selvhjælp. 

Vi motiverer og støtter med det formål, at den enkelte tager ansvar for eget liv og egen situation. 
Læs mere på www.integro.dk  
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