IT-koordinator søges til
ROP A/S i Herlufmagle
Kan du se dig selv håndtere IT udfordringer for en mellemstor entreprenørvirksomhed, som har fokus på
udbyggelse af forretningsområder og digitaliseringsprocesser? Evner du at jonglere imellem administrative,
supportmæssige og pludseligt opståede opgaver?
Så er det måske lige dig vi leder efter!
ROP A/S tilbyder en spændende stilling som IT-koordinator i en virksomhed, hvor udvikling er i højsæde. Du
bliver en del af et team af dygtige og kompetente medarbejdere, hvor du får mulighed for at benytte din erfaring
og kompetencer til fulde, da vi er en mindre virksomhed med ambitionerne sat højt. Du vil referere til
virksomhedens økonomidirektør, men vil have kontaktflade til alle virksomhedens medarbejdere.

IT-koordinator i ROP A/S
Du vil få ansvaret for ROP A/S’ samlede IT-setup, i samarbejde med vores eksterne IT-samarbejdspartner.
Hverdagen vil kræve struktur og vedholdenhed – der vil være dage, hvor opgaven kan virke rutinepræget, og
der vil være dage, hvor fleksibilitet og overblik vil være din stærkeste ressource. Du arbejder grundigt,
struktureret og slipper ikke opgaven, før du er i mål. Du trives med administrative opgaver såvel som udvikling
af virksomhedens IT-profil.

Primære funktioner
•
•
•
•
•
•
•
•

1. og 2. Level support (pr. telefon og on-site) - du skal være virksomhedens superbruger og er
selvhjulpen ved udfordringer
Servicering, opsætning og vedligehold af hardware/arbejdsstationer/telefoner
IT asset management og indkøb, herunder forhandling, af hard- og softwareløsninger samt telefoni
Licensstyring og software administration
Opsætning af integration mellem IT-systemer
Bidrag til digitalisering og beskrivelse af interne IT-processer
Vedligehold af hjemmeside, i samspil med bureau
Diverse administrative ad hoc opgaver

Personlige kvalifikationer
•
•
•
•

Du er selvkørende, serviceminded og ligetil
Du er imødekommende, proaktiv og kan tage ansvar
Du har drive, tager gerne initiativet og holder dig opdateret på nye løsninger
Du har en pædagogisk tilgang når du hjælper andre

Du er hjemmevant i Office 365, IOS opsætning på mobiler og stærk i Microsoft Sharepoint.
Kendskab til systemerne Navision, Wordpress og Azure AD er en fordel.
Kendskab til entreprenørbranchen og/eller landmåling er en fordel.
Da en del af opgaverne skal løses på vores byggepladser, er det er krav at du har kørekort.
Din primære arbejdsplads vil dog være vores domicil i Herlufmagle.
Lønpakken bliver sammensat efter dine kvalifikationer og indeholder pension samt sundhedsforsikring.

Kontakt
Send dit CV samt uddybende ansøgning til job@rop-as.dk hurtigst muligt. For yderligere spørgsmål til
stillingen, kontakt Økonomidirektør Annette Schneider på 8140 1012.
Samtaler foretages løbende og stillingen vil blive besat, når den rette kandidat er fundet.
ROP A/S er en professionel og erfaren spiller inden for entreprenørbranchen. Vi står altid klar, når der er brug for en kompetent
sparringspartner til det næste projekt inden for jord, kloak- og anlægsarbejde, borede fundamenter eller beton.
Vi er en moderne entreprenørvirksomhed med fokus på at yde en høj effektivitet og god kvalitet. Derfor bestræber vi os altid på at vores
arbejde bliver udført til tiden, så andre eventuelle faggrupper ikke forsinkes af os. Vi er nytænkende, hvorfor vi altid anvender den nyeste
GPS-teknologi, de nyeste maskiner og værktøjer. Samtidig holder vi os opdateret og ajour med nye tiltag og viden på området. På denne
måde sørger vi for at vores kunder får en professionel sparring, den bedste rådgivning og dermed de bedste resultater.

