IT-tekniker (Infrastruktur) / elev søges
Vi søger en medarbejder til at hjælpe med den daglige drift internt men også hos vores
kunder.
Er du en åben og servicemindet person der tager ansvar for dine opgaver
Og elsker du at hjælpe andre og yde en god service
Har du erfaring med service/support for erhvervs kunder
Har du tidligere arbejdet med servere og netværk
Har du arbejdet med webprogrammering i ASP Classic og/eller PHP
Og har du en god omgangstone i en travl hverdag
Så kan det være dig, vi har brug for….
Det er et krav at du har B kørekort og har egen bil, så du har mulighed for at køre ud til
kunder og lave service.
Vi servicerer i dag erhvervskunder over hele Danmark og leverer hele IT pakken til
virksomhederne, med både onsite-service, remote support, totalleverancer og hosting.
Arbejdstiden vil normalt ligge mellem man-fre. kl. 8:00 til 16:00.
Vi forventer at du har kendskab til flere af følgende:
Windows 7 til 10
Windows server 2008 og 2019
MS Exchange
Internet Information Server (IIS)
mySQL
MS Office
Webudvikling af hjemmeside systemer (Ikke et must)
Og gerne kendskab til:
Linux server eller Unix server
Apache
PHP
Dine primære opgaver vil bestå i service og support af vores kunder, men blandet op med en
del interne opgaver.

TS Computer ApS, Rytoften 5B, 2. sal, 8210 Århus V., Tlf. +45-70 23 32 10, info@tscomputer.dk, CVR.nr. 31 41 79 45

Vi tilbyder:
En god alsidig hverdag med masser af udfordring
Mange forskellige opgaver
Godt og hyggeligt arbejdsklima
Fleksible arbejdstider
Løn efter kvalifikationer
Ansøgning sendes til:
TS Computer ApS
Mail: job@tscomputer.dk
Job start, snarest.
Du kan læse mere om TS Computer ApS på www.tscomputer.dk og www.hostonline.dk
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Thomas Sinding
Tlf. 70 23 32 10
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