IT-håndværker/systemadministrator
Vi søger en erfaren ’IT-håndværker’ til vores interne IT-afdeling
Brænder du for at arbejde i et internationalt og teknisk inspirerende miljø, hvor du bidrager til
udviklingen af brinttankstationer, og er du klar til større udfordringer? Så kan dette være jobbet for
dig!
Nel Hydrogen A/S beskæftiger i øjeblikket 105 ansatte, og vi har været igennem en kraftig vækst indtil
nu, som vi også forventer vil fortsætte i de kommende år. Organisationen er dynamisk, omgangstonen er
uformel, og fleksibilitet er et nøgleord. Virksomheden er helt i front, når det gælder udvikling af
brinttankstationer, der anvendes til tankning af brintbiler – og som nu skal serieproduceres. Markedet for
brintstationer vil i de kommende år opleve en kraftig vækst, da brintbiler i stor skala vil blive lanceret fra
en række af verdens største bilproducenter.

Om stillingen
Som vores nye IT-håndværker/systemadministrator bliver dine opgaver af teknisk karakter, og
hvor hovedparten af din tid vil gå med forskellige opgaver på de forskellige platforme og
systemer, vi anvender. Ved travlhed, ferie og lignende vil du også forvente at skulle assistere
med ’first level’ brugersupport, enten via telefonen og/eller via fjernstyring, til vores mere end
175 brugere. Du skal forvente, at det også omfatter support til norske og engelsktalende
kolleger.
Dine primære arbejdsopgaver vil bestå i at:
• Arbejde selvstændigt med forskellige implementerings- og opdateringsopgaver
• Visitere og finde løsninger på tekniske problemer
• Formidle teknisk support på stort set alle medier (via telefon, skype og fjernstyring)
• Følge vores interne procedurer og instruktioner
• Løse problemerne så de imødekommer kollegernes forventninger
Dit primære værktøj er vore systemer eller direkte kontakt, hvor du forstår at stille de helt
rigtige spørgsmål for at finde ind til kernen af problemet. Med din ro og lyst til at hjælpe giver
du din kollega en god oplevelse, uanset om problemet kan løses her og nu, eller om der skal
en dybere undersøgelse til.
Om dig:
Vi forestiller os, at du:
• Er uddannet som IT-supporter, IT-tekniker eller måske autodidakt
• Er teknologiinteresseret og har en god forståelse for PC’er, IT-systemer og servere
• Er kommunikativt stærk på dansk og især engelsk (både i skrift og tale)
• Er en god kollega, der er indstillet på at løfte i flok, i spidsbelastningsperioder
• Brænder for at give kollegerne en god IT-support oplevelse, således deres IT-problemer
bliver dine

Vi tilbyder:
Du bliver en del af et team på 2 dygtige medarbejdere i Herning samt del af et internationalt
IT-team, der alle går op i at skabe gode resultater med mange faglige udfordringer i en
selvstændig dagligdag, hvor tingene til tider går stærkt.
Hvis du har brug for mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Head of
Group IT Peter Klaris på telefon: +45 3059 6903 eller peter@nelhydrogen.com.
Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning og CV så hurtigt som muligt til: recruitment@nelhydrogen.com.
Der vil løbende blive holdt samtaler.
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Nel Hydrogen A/S – tidligere H2 Logic – er en førende producent af H2Station®-brintstationer, som giver brintbiler den
samme hurtige optankning og rækkevidde som konventionelle biler. Nel Hydrogen har investeret i udviklingen af
H2Station® siden 2003, og teknologien markedsføres i dag til markeder, hvor større netværk af brintstationer er under
etablering. Nel Hydrogen er en del af NEL ASA, som er noteret på Oslo Børsen. NEL ASA er en førende producent af
hydrogenteknologi til industri og energiformål med over 500 leverancer i mere end 50 lande.

