
IT Supporter      
 

Dynamic-it søger IT supporter 
 
Grundet en rivende udvikling og en masse nye spændende projekter til nye såvel som eksisterende 
kunder, søger vi en fuldtids IT-supporter. Vi ønsker fortsat at kunne levere support til vore kunder i 
høj kvalitet.  
 
Profil:   

Personlige kvalifikationer 

 Frembringe tilfredsstillende løsninger i situationer der involverer det nye og uventede  

 Gode kommunikations evner 

 Villig til at tilegne sig ny viden 

 Tage autoritet når det er nødvendigt og altid stræbe efter at overholde tidsplaner og 
deadlines, for derigennem at løse opgaver og problemer 

 Resultat orienteret – sikre opnåelse af vore mål 

 Du er venlig og imødekommende overfor kunder og kan udvikle tillid til mennesker og 
være villig til at opbygge smidige relationer, give råd og samarbejde med kollegaer såvel 
som kunder 

 Være i stand til at arbejde selvstændigt. 
Faglige kvalifikationer 

 Indgående kendskab til Microsoft Windows platforme på klient og server side 

 Kendskab til CMS systemer og web udvikling 

 Indgående kendskab til netværk og netværksfejlfinding 

 Kendskab og erfaring med database systemer, herunder SQL og mySQL 

 Kendskab og erfaring med DNS og mailopsætning 

 Kendskab til hosting løsninger på Microsoft platform. 
Jobbet: 

Din primære opgave bliver at supportere nye og eksisterende kunder indenfor IT-support generelt. 
Jobbet som IT supporter hos os er et job med varierende opgaver til vidt forskellige kundegrupper. 
 
Om Dynamic-it:  

Dynamic-it er et ungt IT firma der leverer rådgivning, support samt udvikling af online 
markedsføringsværktøjer til små og mellemstore virksomheder og foreninger. Vi har eksisteret 
siden 2001 og servicerer i dag kunder over hele Danmark. Et lille udpluk af vore referencer kan ses 
på vor hjemmeside: www.dynamicit.dk 
 
Tiltrædelse:   

Snarest mulig, vi venter gerne på den rigtige medarbejder. 
 
Ansøgningsfrist:  

Stillingsopslaget vil blive taget af vor hjemmeside når den rette person er fundet 
 
Eventuelle spørgsmål til stillingen rettes til Michael Salmansen på tlf. +45 29 29 57 95 
 
Skriftlig ansøgning vedlagt CV sendes på e-mail ms@innovationcity.dk                                 

 

http://www.dynamicit.dk/

