STUDENTERMEDHJÆLPER TIL IT
HimmerLand (Arbejdspladsen ligger i Vesthimmerlands Kommune)
Velkommen til Verdens bedste Land, HimmerLand. Stedet hvor mennesker udvikles og alting vækster. Vi søger en
studentermedhjælper eller praktikant, som har flair for IT, for hvem struktur, tålmodighed og samarbejde er nøglerordene.
Er det dig der sammen med teamet, kan rede trådene ud, sikre ingen sort skærm, 100% wifi og lyd i højtalerne, og
brænder du for at være med til at sikre IT- sikkerhed og infrastruktur, så er det måske dig vi mangler.
Du bliver en del af en organisation, hvor samarbejde, fælles mål og en familiær kultur danner rammen om at levere
unikke og nære oplevelser for alle. Du får muligheden for at anvende og udvikle dine kompetencer indenfor teknologi i
praksis.
Dine primære arbejdsopgaver:
• Hjælpe med montering og opsætning af nyt netværksgrej
• Medvirke til løbende fejlsøgning og fejlretning
• Oprydning i diverse IT systemer og adgangs systemer
• Gennemgang og oprydning i AV udstyr
Vi forestiller os at du
• Læser en uddannelse indenfor IT
• Har en grundlæggende viden om IT-systemer, udvikling og sammenhæng
• Har lyst til at arbejde projektorienteret og indgå i team
• Ikke bange for at løse ad hoc opgaver
Udgangspunktet er ca. 15 timer om ugen. Dette er dog meget fleksibelt og du vil selv få indflydelse på planlægning af
arbejdsugen og antal timer.
Stillingen er klar til besættelse snarest muligt, og vi vurderer derfor løbende de indkomne ansøgning.
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte IT Ansvarlig René Johansen tlf. 4314 0046
Ansøgning sendes til job@himmerland.eu
Vi venter gerne på den rette kandidat.

HimmerLand er Danmarks førende resort i et internationalt format. Vi skaber unikke oplevelser for aktive
livsnydere med golf, spa og gastronomi som de bærende elementer. Faciliteterne er i højeste standard og
indretningen har et hyggeligt, uformelt, skandinavisk præg. HimmerLand er en del af Lars Larsen Group.
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