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Er du vores nye IT-supporter lærling?

Du bliver en del af et innovativt og fleksibelt miljø, hvor din mening vægtes højt!  

Hvem er du? 
Du har gennemført IT-supporter grundforløbet og er klar til at supportere kollegaer med deres IT-udfordringer. Du har 
rygsækken fyldt med godt humør og gå-på-mod. Du er ikke bange for at tage selvstændige beslutninger. Lyder det som dig, 
så har vi måske en læreplads til dig. 

Dine arbejdsopgaver: 
•  Vedligeholdese af nuværende IT-Systemer, herunder:  

- Office365 Administration/Platform  
- Azure Cloud  
- Overvågning af backup  
- Active Directory  
- Microsoft 365 Defender 

•  Intern projektudvikling
•  Yde support til Technicons medarbejdere
•  Opsætning/Installation af nyt hardware  

- PC’er 
 - Switche 
 - Firewall 
 
Hvad tilbyder vi dig?  
Vores arbejdskultur bærer præg af stor fleksibilitet. Kort og godt:  
•   Skønt arbejdsmiljø med humor i hverdagen 
•   Gode og fleksible arbejdsforhold 
•   Vi fokuserer på dig og dine ønsker 
•   Mulighed for efteruddannelse 

Vi tilbyder dig en spændende og nytænkende arbejdsplads, hvor der er rigtig god stemning og du får plads til at være dig selv.  

Hvem er vi? 
Technicon drives af et stærkt sammenhold blandt nysgerrige medarbejdere. Vi kan levere de bedste robotløsninger, da vi ved, 
at vi er stærkest, når medarbejdernes kompetencer udnyttes rigtigt.  

Vi er specialister i at skabe brugervenlige robotløsninger, og arbejder ud fra forståelsen af, at samspillet mellem robotter og 
mennesker skaber bedst mulig effektivitet. 

Technicon blev etableret i 2014 og firmaet har været i kontinuerlig vækst siden. Vi har vundet Børsens Gazelle Pris 3 år i træk. 

Sådan søger du 
Du kan søge stillingen ved at sende en helt traditionel ansøgning og CV, men hvis du hellere vil sende en videoansøgning, er 
du meget velkommen til det. Send din ansøgning til application@technicon.dk. Vi indkalder løbende til samtale, så vi vil gerne 
høre fra dig snart. 

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte vores IT Manager Jens Ankersen på tlf. 29913790 eller e-mail  
jea@technicon.dk. 

Vi ser meget frem til at høre fra dig. 
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