IT-supporter til Picca Silkeborg
Jobbeskrivelse:
dfzg
Hos Picca Automation bliver du en del af et af Danmarks førende
automationshuse, med kreative og avancerede løsninger til automation indenfor
miljø & energi, pharma, industri og føde- & drikkevarer.
Bredt ansvar og varierede opgaver
Du bliver en del af IT-driftsafdelingen sammen med 5 andre medarbejdere med
reference til IT-chefen. Dit hovedfokus bliver support af vores 5 afdelinger,
udvikling af processer og løsninger samt at sikre at applikationer, infrastruktur
kører på skinner. Du vil opleve en meget flad organisatorisk struktur og en uformel
tone, og du vil have mulighed for at arbejde med en stor grad af frihed og
selvstændighed.
Om dig
• Du er selvkørende, men også en teamspiller
• Du er analytisk med hands-on erfaring i servere
• Du er god til at prioritere din tid, planlægge dine opgaver samt overholde
deadlines
• Du har en høj faglig stolthed og en naturlig nysgerrighed på nye
teknologier, som du gerne vil sparre med andre omkring
• Du er løsningsorienteret og ikke bleg for at tage en opgave ”der ikke lige
står i jobbeskrivelsen”
• Du arbejder med IT, fordi du ikke kan lade være
• Du kan fremvise en ren straffeattest
Din Profil
• En IT-relateret uddannelse
• Kendskab til MS Active Directory og Azure AD
• Kendskab til IT-sikkerhed
• Kendskab til MS Server 2012 – 2022
• Kendskab til Vmware
• Kendskab til Office 365 Teams og SharePoint
• Opdateret viden og interesse for ny teknologi
• Kendskab til Office-pakken
• Kendskab til Windows 7 og 11
Foruden ovenstående parametre er det vigtigt, at du er skarp i din kommunikation
med både kollegaer, kunder og leverandører. For at sikre det høje faglige niveau,
er det vigtigt at du arbejder systematisk og struktureret med alle dine opgaver.
Derudover er du en fantastisk kollega, som altid er parat til at sparre og dele ud af
din værdifulde viden.
Hvad kan Picca tilbyde dig?
I Picca kan du forvente vidensdeling på højt niveau samt muligheder for udvikling
indenfor netop dit interesseområde. Vi tror på, at en god arbejdskultur fører til
gode resultater. Du vil derfor gennemgå et onboarding- program, så det sikres at
du bliver en integreret del af organisationen og kulturen i Picca.

Har du spørgsmål eller er du interesseret i at søge jobbet,
glæder vi os til at høre fra dig.
Kontaktinformationer:
Jan Marek
Tlf.: 29 10 19 69
Picca Automation

Mail: jma@picca.dk

