IT- chef
Vi søger en medarbejder, der får det fulde ansvar for virksomhedens IT og digitale udvikling i en
international handelsvirksomhed med 38 ansatte.
Jobbet:
De primære arbejdsopgaver vil omfatte:
•
•
•
•
•
•
•
•

IT - ansvar for software, hardware, back-up, drift (outsourcet), udvikling, vedligehold,
hosting, datalinier, support m.m.
Ansvar for drift og udvikling af vores ERP-system
Kontakt til/styring af selskabets digitale leverandører
Indkøb/forhandling af alle digitale ydelser
Telefoni, herunder omstillingsanlæg m.m.
Web, Google, SEO m.m.
Sikre virksomhedens digitale udvikling
Opbygning af EDI med vore kunder

Vi anvender følgende systemer: ERP(Visma), Microsoft officepakken, dokumentsyring (Improve),
ABC tools,Consignor
Kvalifikationer:
•
•

Stor erfaring med ovenstående opgaver eller stor interesse i at opnå den fornødne viden
Stor erfaring med ERP-systemer og superbruger af EXCEL (Pivottabeller, formler og grafer)

•
•
•
•
•
•
•
•

Administrator/blæksprutte
Du er meget struktureret og vil have styr på tingene
Du elsker at supportere og har et højt energiniveau med stort engagement.
Kommerciel/handelsmæssig viden/erfaring
Behersker engelsk og gerne tysk i skrift og tale .
Du er initiativrig, selvkørende, vedholdende, fleksibel og mødestabil.
Du har godt humør, er positiv, glad og kan tale med alle.
Du er god til at komme i mål med opgaverne, sætter pris på orden og er omhyggelig med
opgaverne, der udføres med stort overblik.

Om virksomheden:
Du tilbydes en selvstændig stilling i en international handelsvirksomhed, der er specialist indenfor
køb og salg af flanger, fittings og relaterede produkter. Virksomheden er særdeles veletableret
indenfor branchen. Vi er beliggende i Vildbjerg og blev etableret i 1988. Vi har en uformel og
afslappet omgangsform, hvor du bliver en del af et team med engagerede kollegaer. Du får løn efter
kvalifikationer, pension, og tilbud om sociale aktiviteter.
Du bedes venligst sende din begrundede ansøgning og CV i Word format som mail til job@indura.dk.
Din mail skal være mærket ”IT- chef”. Der vil løbende blive afholdt interviews med tiltrædelse
hurtigst muligt.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vores direktør Erik Lohmann på enten
mail ELO@Indura.dk eller mobil 20800205.
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