
Tekniske Supportere
ER DU SERVICEMINDED, HAR TEKNISK FLAIR OG KAN DU LIDE AT HAVE MANGE 
BOLDE I LUFTEN UDEN AT MISTE OVERBLIKKET – SÅ ER DETTE EN FANTASTISK 
MULIGHED FOR AT BLIVE EN DEL AF EN STRUKTURERET ORGANISATION I VORES 
HURTIGT VOKSENDE VIRKSOMHED

JOBBET
Vi søger engagerede og servicemindede kollegaer til at servicere vores samarbejdspartnere og kunder både på
hverdage og i weekender.

Din primære opgave vil være :
➢ Besvare forespørgsler - telefonisk og pr. email
➢ Assistere og supportere ved div. tekniske udfordringer
➢ Server- og alarmovervågning
➢ Registrere sager i forskellige systemer

KVALIFIKATIONER
➢ Interesse og evner for IT og teknik
➢ Gymnasial uddannelse - matematisk eller teknisk linje foretrækkes, men ikke et krav
➢ Sprog:

- Dansk, højt niveau i skrift og tale
- Engelsk, højt niveau i skrift og tale
- Yderligere nordiske sprog er et plus, men ikke et krav

ERFARING
➢ Det vigtigste er din indstilling, gode formuleringsevner, positive tilgang til dine omgivelser samt

arbejdsopgaver og ikke mindst - lysten til at gøre en forskel
➢ Du er en teamplayer, der samarbejder med dine kollegaer i hele virksomheden

VI TILBYDER
En fantastisk mulighed for at blive en del af et dynamisk team i en spændende og hurtigt voksende virksomhed
beliggende i Ørestaden tæt på offentlig transport, med ”højt til loftet” og hvor 2 dage aldrig er ens.

Fuldtids- eller deltidsstilling, Social Club, firmabetalt fitness, adgang til lækkert kantineområde, flot tagterrasse
samt attraktiv lønpakke bestående af timeløn, pension og sundhedsordning.

INTERESSERET?
Vi afholder løbende samtaler, så send allerede din ansøgning og CV i dag til jobhr@moranti.com

Moranti Services A/S har mere end 30 års erfaring som service- og solution udbyder inden for kundeservice, 1st – 3rd level IT-services, 
helpdesk, back office, 24/7 overvågning og support. Vi servicerer kunder, globalt, på 8 sprog. Vores hovedkontor er placeret i København, 
hvor vi dagligt stræber efter at give den bedste kundeoplevelse i hver dialog.

Fordi kundeoplevelse starter ved første kontakt…
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