
 
 

 

 

 

 

Skan-Data søger en dygtig Systemkonsulent 
 
Skan-Data søger en dygtig Systemkonsulent, der brænder for at give vores kunder god service. 
 
Du har … 
 - Erfaring som Systemkonsulent, minimum 3-5 års erfaring 
 - Erfaring med at servicere og rådgive mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder 
 - Erfaring med IT-infrastruktur herunder Watchguard, MSO365 admin, servere og cloud baserede løsninger 
 - Relevante certificeringer er et plus 
 
Derudover er du … 
 - Udadvendt, smilende, fleksibel og serviceminded 
 - Selvstændig og i stand til at organisere din egen hverdag 
 - God til at tilegne dig ny viden 
 - Du har ordenssans og overblik 
 - Du er god til at tale og skrive engelsk 
 - Du har kørekort 
 
Dine opgaver: 
 - At servicere mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder hos kunden eller via fjernsupport 
 - At være proaktiv og rådgive vores kunder i valg af professionelle IT-løsninger 
 - At være en del af et eksisterende serviceteam 
 - At være med til at styrke nye forretningsområder inden for hostede løsninger og IT-sikkerhed 
 
Vi tilbyder: 

- En spændende og varieret hverdag med mange forskellige opgaver og faglige udfordringer 
- Fast løn, pension, sundhedsforsikring og forsikringspakke 
- Diverse personalegoder. Vi er en del af et større hus og tilbyder: kantine- og motionsordning 

 
Skan-Data er specialist i IT til erhvervslivet, og vores primære arbejdsområde er salg og installering af komplette IT-
løsninger 
 
Hos Skan-Data er vi 12 ansatte fordelt på arbejdsområderne: salg, teknisk service, indkøb, marketing og administration. 
 
Vi er et friskt team med en uformel omgangstone – klar til at bakke dig op!  
 
Du kan læse mere om os på www.skan-data.dk 
 
Er du vores nye IT-Systemkonsulent?  
Så send din ansøgning pr. mail til job@skan-data.dk 
Vil du høre mere om stillingen, så kontakt Teamleder Mads Strigler Nielsen på tlf. 91399000 eller på msn@skan-data.dk 

Ansøgninger behandles løbende og fortroligt. 

 

Skan-Data A/S 
Danmarksvej 26 
8660 Skanderborg 
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