
 
 
 

 

 

 

 

 

IT-supporter elev –  

IT Service Delivery 
 

Har du en naturlig interesse og flair for IT og er du drevet 

af at arbejde med udviklingen heri? Kunne du tænke dig 

en uddannelse som IT-supporter? Så er du måske vores 

næste IT-supporter elev til IT Service Delivery i DOVISTA.  

STILLINGEN: 

Brænder du for IT og vil du være med til at levere god og effektiv 

support til slutbrugeren, så har du muligheden for at blive en del 

af IT Service Delivery i DOVISTA. Vi søger en IT-supporter elev 

der vil indgå i et 2-årigt forløb som veksler mellem arbejde i 

virksomheden og skoleophold. Du får en unik mulighed for at 

starte din karriere i en spændende virksomhed med gode 

udviklingsmuligheder. Under elevtiden vil der være fokus på at få 

omsat din teoretiske viden til praktiske færdigheder og ikke mindst 

udvikle dine personlige og faglige kompetencer. 

 

PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER: 

Arbejdsopgaverne vil være koncentreret omkring brugersupport, 

hvor dine vigtigste opgaver b.la. bliver at: 

• Yde support til slutbrugere og sikre effektiv udnyttelse 

af vores værktøjer. 

• Opsætning af nye PC’ere og applikationer, samt 

support af Cloud services og andre tjenester. 

• Udarbejde og kvalitetssikre dokumentation af løsninger. 

• Deltage i forskellige projekter i afdelingen. 

Vi arbejder med Microsofts løsninger, herunder Windows 10, 

Office 365, Teams samt med forretningssystemer såsom SAP. 

 

DIN SUCCES I JOBBET 

For at opnå succes i stillingen er det afgørende at du har 

gåpåmod og besidder et godt overblik. Du formår at omsætte IT 

sprog til slutbrugeren, så det er tydeligt og let forståeligt. 

Hverdagen kræver en struktureret og detaljeorienteret arbejdsstil, 

hvor grundighed er et nøgleord for succes. Du skal være god til at 

skabe system i opgaverne, og være glad for kundekontakt, hvor 

dine omgivelser oplever dig som en hjælpsom kollega.  

ARBEJDSMILJØ 

IT Service Delivery består udover dig af fem engagerede kolleger. 

Vores hverdag er drevet af humor, sparring og drive – som du vil 

blive en helt naturlig del af.  

På trods af travlhed er kommunikationen afslappet og uformel 

med fokus på læring, forbedring og støtte. Vi tager os tiden til at 

hjælpe hinanden og sikrer en god service.   

 

 

 

 

 

HAR DU DET, DER SKAL TIL? 

Vi forventer, du har et grundlæggende kendskab til IT. Derudover: 

• Behersker dansk og engelsk på et højt niveau - både 

mundtligt og skriftligt. 

• Arbejder selvstændigt og trives med driftsorienterede 

opgaver. 

• En systematisk og struktureret tilgang til opgaver. 

Personligt er du imødekommende og serviceminded og trives 

med at have en bred kontaktflade Du er positiv, energisk og 

motiverende at arbejde sammen med. 

 

HVEM ER VI? 

Vores samlede IT organisation består af ca. 100 medarbejdere. 

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

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. 

DOVISTA A/S er det aktive moderselskab for en stadigt voksende 

DOVISTA Gruppe, med VELFAC og Rationel Vinduer som de 

mest kendte brands 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 en række 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 40 lande. 

 

ARBEJDSSTED 

DOVISTA A/S 

Dalgas Allé 1 

7400 Herning 

 

ER DU INTERESSERET? 

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

IT Service Delivery Manager Valérie Kristoffersen på +45 22 28 

39 24 

Send ansøgning og CV mrk: ”IT-support elev, DOVISTA” via e-

mail til job@dovista.com. Ansøgningerne behandles løbende, da 

vi ønsker stillingen besat snarest muligt.  

Læs mere om DOVISTA på www.dovista.dk 

. 

http://www.dovista.dk/

