
Vil du være livline for vores kunder og 
redde deres dag, når systemerne giver 
dem udfordringer? 
Har du lyst til at arbejde med  
Microsoft teknologi? 
Så er du måske vores nye kollega!

Vi søger en 2. level supporter, med 
erhvervserfaring som er kundeminded, 
veltalende og udadvendt. 

Du er vedholdende og har bredt 
kendskab til områderne server & klient 
OS (Windows), Office 365 og netværk.

Det er hensigten, at alle vores  
2. level supportere på sigt skal blive 
specialister i ét eller flere af vores 
produkter. 

Det vil gøre dig til en uundværlig 
ressource for Fiks IT og samtidig være 
et vigtigt skridt videre i din karriere og 
dine fremtidige muligheder hos os.

De kerneprodukter vi arbejder med, 
som du i udbredt omfang har 
erfaring med er:

- O365
- O365 Tenant
- Active Directory og GP
- Remote Desktop
- Windows 7, 8 og 10
- Terminal server løsninger
- Windows server platforme
- Grundlæggende  
 netværksforståelse
- Udarbejdelse og vedligehold af  
 dokumentation

Du er en stærk og troværdig 
kommunikator og motiveres af, at dine 
dage er forskellige med kundeopgaver 
onsite og internt i Fiks IT for kunden.

Du er fleksibel og sætter en ære i, at 
følge både de små og store opgaver til 
dørs, samt har en struktureret tilgang til 
opgaveløsning.

Du er som menneske positiv og synes 
det er spændende at være på forkant 
med IT-udviklingen. 

Arbejdspladsen
Vi kan tilbyde et varieret og udfordrende 
job med gode muligheder for personlig 
og faglig udvikling. Vi har en uformel 
omgangstone, du bliver en del af en 
arbejdsplads med høj trivsel og gode 
arbejdsbetingelser.

I stillingen får du en udadvendt funktion 
og vil i løbet af din arbejdsdag komme i 
kontakt med mange forskellige brugere, 
kollegaer og leverandører.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er løbende. Vi er altid 
på udkig efter dygtige kandidater.

Yderligere oplysninger om stillingen 
kontakt Thomas Pedersen på tlf.: 
9155 5557 eller pr. mail til tp@fiksit.dk.

PRØV KRÆFTER MED 2. LEVEL SUPPORT HOS FIKS IT!


