
 

 
 
 

 

 
 

 

DOVISTA A/S er det aktive moderselskab for en stadigt voksende DOVISTA Gruppe, med VELFAC og Rationel Vinduer som de mest kendte virksomheder i 

Danmark. Gennem fælles synergi og unikke brands er det DOVISTA Gruppens mål at blive markedsledende i Europa inden for udvikling, salg og fremstilling af 
vinduer og døre. DOVISTA Gruppen består lige nu af 10 individuelle brands, hvor sund organisk vækst er drivkraften i den fortsatte udvikling.  

 

DOVISTA A/S ejes af VKR Holding, der beskæftiger ca. 16.000 medarbejdere i mere end 41 lande. 

 

 

Student Worker - IT 

Service Delivery 
Er du drevet af teknologi og kunne du tænke dig at arbejde med 

IT ved siden af studiet? Har du en naturlig interesse for IT og 

udviklingen heri? Kan du formå at skabe indsigt i forretningen og 

imødekomme deres interesser? Så kan du måske være vores 

næste studiejobber. 

 

STILLINGEN 

Vores nye Student Worker skal løse opgaver og primært assistere 

i Service Delivery. Der vil være primær kontakt til DOVISTA IT, 

men medarbejderen skal også assistere i forretningsorienteret 

udvikling og vil derfor have en bred kontaktflade. Derudover kan 

der forekomme samarbejde med kolleger, globalt samt potentiel 

kontakt til eksterne IT konsulenter og leverandører. 

Opgaverne vil variere alt efter hvilket projekt, der er brug for 

ekstra arbejdskraft til.  

 

Arbejdsstedet vil være på vores lokation i Herning. Der vil 

ugentligt være mellem 8-15 timer. Fordelingen af timer vil være 

fleksibel og planlægges i samarbejde med resten af teamet. 

 

PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER -assistere med: 
 
• Konsolidering / automatisering af rapporteringsopgaver 

(KPI´er) 

• Revidering og effektivisering af Incident Management 

proces 

• Igangsættelse og effektivisering af processer i 

forbindelse med fakturering 

• Analyse og afklaring af faktura fra diverse leverandører 

vedrørende telefoni, leasing mv. 

• Automatisering og dokumentation af en række interne 

processer (on- og offboarding) 

• Analyse og optimering af nuværende indkøbsproces 

• Ad hoc opgaver relateret til procesarbejde, generelt 

 

Mængden og typen af opgaver kan variere og vil afhænge af den 

enkelte studiejobbers kompetencer, ambitioner og interesser. 

 

Vi stræber efter fleksibilitet og medindflydelse på 

arbejdsopgaverne, afhængigt af dine interesser og kompetencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN SUCCES I JOBBET 

En god forretningsforståelse er afgørende for succes i jobbet. 

Derudover er et godt overblik, fokus på helheden, 

kvalitetsbevidsthed, ansvarlighed, punktlighed, struktureret 

tilgang samt grundighed i jobbet vigtige egenskaber for at få 

succes i stillingen. 

 

HAR DU DET, DER SKAL TIL? 

Vi forventer, du har en naturlig interesse og flair indenfor IT samt 

et ønske om og en stræben efter at gøre tingene smartere. 

Derudover: 

• Minimum i gang med en bachelor indenfor IT 

• Taler flydende dansk og engelsk 

• En dygtig kommunikator -både i tale og på skrift 

Du har du en systematisk tilgang til opgaver med fokus på 

processerne. Du arbejder detaljeorienteret og struktureret. 

Som person er du humoristisk, positiv, energisk og motiverende at 

arbejde sammen med. 

 

BLIV EN DEL AF IT SERVICE DELIVERY 

Du vil blive en del af et dynamisk team, som består af meget 

engagerede medarbejdere. Vi har en god teamånd og lægger stor 

vægt på at vidensdele - vi vil hinanden og brugerne det bedste. 

Hverdagen er tempofyldt, og vi har travlt, men kommunikationen 

er afslappet og uformel -med fokus på læring, forbedring og 

støtte. 

 

ARBEJDSSTED 

DOVISTA A/S 

Dalgas Allé 1 

7400 Herning 

 

ER DU INTERESSERET 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 

Valérie Kristoffersen på tlf. +45 22 28 39 24 

 

Send din ansøgning og cv mærket Student Worker IT Service 

Delivery til job@dovista.com senest den 1. maj.  

 

 

Ansøgningerne behandles løbende, og vi indkalder til samtaler, så 

snart vi har det rette kandidatfelt. 

Ansættelsesstart HURTIGST MULIGT  

Læs mere om DOVISTA på www.dovista.dk. 

mailto:job@dovista.com
http://www.dovista.dk/

