
Dine væsentligste arbejdsopgaver bliver 
• Brugersupport Office 365.  
• Opsætning/fejlsøgning af software og hardware.
• I samarbejde med vores hostingpartner Sotea at sikre optimal 

it-drift.
• Brugeradministration herunder opsætning af it-udstyr til dine 

kollegaer.
• Adgangsstyring og it-sikkerhed.
• It-undervisning af din kolleger og i mindre omfang 

udarbejdelse af dokumentation og vejledninger.
• Andre forefaldne it-relaterede opgaver.

Personlige kvalifikationer
• Du har erfaring med it-support.
• Du har drive og trives med kontakten med andre mennesker.
• Du brænder for at udfører it-support, arbejder struktureret og 

er en god problemknuser.
• Høj service er en del af dit DNA og du har forståelse for, at 

hastighed spiller en væsentlig rolle for din kollegaer.
• Du har et godt overblik og er i stand til at prioritere.
• Du er handlings- og løsningsorienteret. Du skal kunne handle 

hurtigt og gøre det med et smil - også selvom din dag tager 
en uforudset drejning.

• Du trives med en blanding af faste rutineopgaver (såsom 
brugeroprettelse) og mere komplekse opgaver.

• Du har gode samarbejdsevner og godt humør. 
• Du er teknisk dygtig, videbegærlig og nysgerrig på at lære nyt.
• Vi ser gerne du har kendskab til Microsoft Dynamic Nav (dog 

ikke et krav).
• Du behersker dansk og engelsk i både skrift og tale.

Vi tilbyder dig
• En alsidig og spændende stilling med både personlige og 

faglige udfordringer i et til tider hektisk miljø.
• Innovativt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger.
• Et grundigt oplæringsforløb, der forbereder dig på din rolle og 

det ansvar, du bliver tildelt efterhånden.
• Frihed under ansvar.
• En dynamisk arbejdsplads med dygtige kolleger og tværfagligt 

samarbejde i teamet.
• Løn efter kvalifikationer, pensionsordning og 

sundhedsforsikring.

Brands Of Scandinavia som arbejdsplads
Brands of Scandinavia blev grundlagt i 2009 og er vokset til at 
blive en markedsledende leverandør af mode til kvinder i hele 
Europa.
Udover et unikt og spændende job i en dynamisk organisation, 
kan du som medarbejder hos Brands Of Scandinavia se frem til:
• Godt kollegialt sammenhold.
• Stort fokus på medarbejdertrivsel og ledelse.
• Faglig og personlig udvikling.
• Et godt kollegialt fællesskab med personaleforening og flere 

sociale arrangementer.

Er du interesseret?
Synes du, at ovenstående lyder spændende, så ser vi meget frem 
til at modtage din ansøgning på job@brandofscandinavia.com. 
Vi afholder samtaler løbende, hvorfor du opfordres til at søge 
hurtigst muligt. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen 
til at kontakte IT Manager, Michael Fröhlich på tlf: 23 93 53 20. 

It-supporter  TIL MARKEDSLEDENDE FASHION LEVERANDØR

Brænder du for yde daglig it-support til dine kolleger? Motiveres du af at løse dine kollegers udfordringer? 
Er du god til at se muligheder og løsninger, og ikke mindst har du erfaring med it-support? Så kan du blive vores nye kollega. 

Hos Brands of Scandinavia er vi i gang med en stor digitaliseringsproces, og søger derfor til en nyoprettet stilling en It-supporter 
med drive til vores it-team i Kolding. 
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