IT PROJECT MANAGER
Er du dygtig til at formidle IT-viden til brugere på alle niveauer? Motiveres du af involvering
i både projekter, drift & support? Og har du lyst til at arbejde i en international virksomhed førende inden for sin branche - med over 1000 brugere fordelt i hele verden?
Til daglig vil du få plads, sammen med afdelingens
øvrige 5 ansatte, i et åbent kontormiljø på vores kontor
i Aalborg og referere til vores IT Corporate Manager i
denne nyoprettede stilling. Arbejdstiden er på hverdage,
men der kan indgås aftale om deltagelse i vagtordning.
Rejsedage forventes det første år at blive ca. 1 uge, men
kan blive mere på sigt, hvis du er motiveret for det.

en organisation, som værdsætter involvering og initiativ.
Vi hjælper hinanden og udnytter vores forskellige kompetencer.

Hardware & Systemer - medvirkende til at sikre
en velfungerende it-infrastruktur
Alle arbejdsdage starter med opfølgning på nattens
drift. Herefter varetager vi relevante opgaver inden for
drift, projekter, dokumentation og support.

Selvstændig med gode kommunikationsevner
Du er uddannet datamatiker eller lignende og har 5 års
erfaring med lignende opgaver, gerne fra en produktionsvirksomhed eller som konsulent – samt gode formidlingsevner i skrift og tale på både dansk og engelsk.

Du vil bl.a. komme til at beskæftige dig med:

I din afvekslende hverdag skal du både være parat til
arbejde selvstændigt og sparre med dine kolleger. Det
er vigtigt at du formår at bevare overblikket i pressede
situationer og har fokus på opgaven, når du modtager en
henvendelse fra en frustreret bruger.

•
•
•
•

VMWare
Cisconetværk
Check Point
HP-servere

Vi er en produktionsvirksomhed med 24-timers drift, og
det er afgørende for forretningen, at IT-udfordringer løses hurtigt og effektivt. Udover vores egne fabrikker hoster vi også vores søstervirksomheds selskaber.
Din store berøringsflade vil både være intern og ekstern,
hvorfor du skal kunne lide at tale med mennesker i din
dagligdag.
Engagerede kolleger og gode medarbejderforhold
Du vil blive en del af en virksomhed, hvor passion for sit
arbejde og faglig stolthed kendetegner vores engagerede og dygtige kolleger. Vi lever med værdier som ansvarsfølelse, troværdighed og kvalitet. Omgangstonen
er uformel, og du vil opleve stor frihed under ansvar i

Vi har fokus på medarbejdertrivsel og udover løn-og pensionspakken, har vi adgang til motionsrum, sundhedsforsikring, gode kantineforhold og sociale arrangementer.

Du skal se en tilfredsstillelse i at få ting til at lykkes og
da vores måde at arbejde på er inspireret af ITIL, vil det
være en fordel, du har kendskab til dette i forvejen.
En forudsætning for succes i jobbet er, at du deler vores holdninger til samarbejde og relations dannelse som
bl.a. indebærer ydmyghed, åbenhed, tillid og troværdighed - udover de for afdelingen fastsatte mål.
Søg stillingen
Send din ansøgning og cv til
jobdk@fibertexpersonalcare.com
mærket ”IT Project Manager” senest d. 11. marts 2018.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Dan Vera Cruz, i tidsrummet kl. 8-16 på tlf. 40 70 41 55

Fibertex Personal Care Group er blandt verdens fem største producenter
af nonwovens til hygiejneindustrien. Vores produkter anvendes i babybleer,
hygiejnebind og inkontinensprodukter. Hovedkontoret er i Aalborg, og vi har
nonwoven-produktion i Danmark og Malaysia samt printfabrik i Tyskland
og Malaysia. Vi beskæftiger i alt ca. 680 medarbejdere.

www.fibertexpersonalcare.com

