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Vi er en enhed på 80 dedikerede medarbejdere, hvis ek  s-
pertise spreder sig ud over et bredt spektrum af komplekse  
teknologier og ydelser. 

Nærvær er en kerneværdi i vores samarbejde med  kun-
derne. Men det gælder i høj grad også vores samarbejde 
med hinanden. Vi udvikler os gennem sparring og idéud-
veksling både internt i faggrupper og på tværs. Det styrker 
vores faglighed og vores kollegiale sammenhold. 

Vi søger en erfaren supporter, der kan indgå i vores bru-
gersupport team, der i dag tæller 11 medarbej dere. Dit 
primære arbejdssted vil være Middelfart men med mulighed 
for at bruge vores andre lokationer. Arbejdstiden er fra  
kl. 8-16, men du vil indgå i en turnus på morgen og aften-
vagter i hverdagene.
 
Arbejdsopgaver
• Dine primære arbejdsopgaver er sammen med support 

teamet at varetage vores 1. og 2. level brugersupport i 
tidsrummet fra kl 06-21 på hverdage.

• Onsite support opgaver hos nogle af vores kunder.

• Deltage i onboarding projekter af nye kunder.

• Du kommer til at arbejde med vores Agil Arbejdsplads 
produkt baseret på Modern Desktop teknologier.

 
Dine kvalifikationer
• Erfaring med infrastruktur, Microsoft 365 og  

Modern Desktop deployment.

• Behersker dansk og engelsk på højt niveau både  
skriftligt og mundtligt.

• Som person er du selvstændig og med et højt servicegen.

•	 Du	kan	håndtere	flere	bolde	i	luften	ad	gangen.

• Erfaring med et hosted miljø og Citrix kendskab er  
en fordel.

• Du er en teamspiller.

 
Vi tilbyder 
• Et spændende job i en voksende organisation  

med gode pesonalevilkår og fokus på personlig  
udvikling.

• Et job hvor du har mulighed for at sætte dit personlige 
præg på din hverdag. Opgaverne spænder meget bredt i 
et miljø med mange forskellige kundeopsætninger.

•	 Konkurrencedygtig	løn,	pension	og	benefits.

 
Alt i alt tilbydes du et unikt job med mulighed for at prøve 
dig selv af i et spændende og kreativt miljø.
Er	du	 interesseret	og	kan	 identificere	dig	med	vores	profil,	 
så send din ansøgning til os på mail: hr@unit-it.dk

Rekrutteringsprocessen vil være løbende, så send venligst 
din ansøgning og CV snarest.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Erfaren Microsoft 365 supporter

Har du spørgsmål, så kontakt: Vi er en del af den danske, familieejede koncern United 
Shipping & Trading Company (USTC), der har hovedsæde 
i Middelfart, og som har en årlig omsætning på 76 mia  
kroner. Denne solide ballast er din sikkerhed for en stabil 
arbejdsplads.
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Sammenhold er en del af vores dna
Vores wingman-kultur betyder, at vi har hinandens ryg. At 
vi tager én for holdet og giver hinanden en hjælpende hånd. 
Professionelt og personligt. For vi har alle en oprigtig inter-
esse i hinanden og lysten til at bidrage til fællesskabet. At 
have hinandens ryg er kernen i vores kultur. I alt hvad vi laver. 
Men vi går ikke rundt og er rygklappere. Her er plads til at 
kalde en spade for en spade. Til at give ris, ros og gode råd. 
Og til masser af sort humor og dårlige jokes.

Mød nogle af dine kommende kolleger  her.

Hos Unit IT er vi der for hinanden. 
Professionelt og personligt.  

Vi kalder det wingman-kulturen.  

Fordi vi har hinandens ryg.  
Fordi her er højt til loftet. 
Fordi vi tør at tænke langsigtet. 
Fordi vi deler de samme høje ambitioner.

Alligevel er vi helt nede på jorden.  
I øjenhøjde. Nærværende med vilje.  

Vi er Unit IT. Vi er united.  

#vierunitit #vierunited #wingmankulturen

https://unit-it.dk/om-unit-it/karriere/

