
Erfaren 
IT-medarbejder 
søges 
Dansk Firmaidrætsforbund søger en IT-medarbejder, som kan 

tage ansvar for at drive og supportere den daglige IT-drift.

Du får en alsidig arbejdsfunktion, hvor du får ansvaret for, at 

ca. 40 medarbejdere og ca. 200 frivillige ledere i Dansk 

Firmaidrætsforbund, kan få support og har velkørende 

IT-systemer, så de kan udføre deres arbejde.



Administrative opgaver:
• Installation og opdatering af Pcére og andre devices.
• Vedligeholdelse af AD, og løbende ny oprettelser i 
 AD og Office 365
• Ansvarlig for aftaler og dialog med underleverandører  
 omkring backup og vedligeholdelse af servere 
 og klienter.
• Indkøb af PC, printer, telefoner og andet hardware.
• Installation, fejlsøgning /reparation / fejlmelding 
 af Pcére og andet hardware.
• Telefon abonnementsadministration.
• System dokumentation og styring af softwarelicenser.
• Deltage i implementering af nye systemer, samt 
 udarbejde vejledninger samt undervise og levere 
 support.
• Sparringspartner på IT-strategi og tiltag der kan 
 effektivisere den daglige drift.
• Andre forefaldende IT-opgaver

Support-opgaver:
Du skal også videreudvikle brugen af- og supportere 
 medarbejdere og frivillige i
 • Windows
 • Office 365, her under SharePoint, 
  Skype for Business, OneDrive mv.
 • Microsoft Dynamic CRM
 • Microsoft Dynamic Navision
 • F-CMS (Egenudviklet hjemmeside system til 
  foreninger, baseret på CMS-systemet Umbraco)
 • Stævneplanner.dk (Egenudviklet stævne-
  planlægnings system, baseret på .Net 
  webapplikation)
 • Andre devices, smartphones mv.

Vi forestiller os, at du:
• Har arbejdet med intern IT i flere år, og har et solidt  
 kendskab til Windows, Office365 og MS generelt.
• Har en grundlæggende IT-uddannelse, suppleret 
 med efteruddannelser på MCP eller MCSE niveau.

• Er udadvendt og god til at lære fra dig. Du har 
 måske erfaring som underviser.
• Er serviceminded, og kan sætte dig ind i brugerens 
 udfordring.
• Har en positiv tilgang til nye udfordringer, og kan lide 
 at have flere bolde i luften.
• Er analytisk og systematisk i forhold til de opgaver/
 problemer, som skal løses i driften.
• Er god til at udtrykke dig skriftligt (på dansk) i forhold
 til firmaidrættens forskellige brugergrupper.
• Har lyst til et job, der periodevis også kan omfatte 
 aftensmøder og weekendarbejde, som der kan 
 kompenseres for i andre perioder.

Vi tilbyder dig:
• En fuldtidsstilling med udfordrende opgaver og 
 mulighed for ansvar og personlig udvikling.
• Engagerede kolleger og en arbejdsplads med albuerum, 
 humor og højt til loftet.
• Stor frihed til selv at præge og planlægge dit arbejde.
• Attraktive løn- og ansættelsesvilkår.

Praktiske oplysninger:
Send os din ansøgning senest den 30. april 2017. 
Send din ansøgning og dit CV til job@firmaidraet.dk – 
marker din ansøgning med: ”Ansøgning til IT-medarbejder” 
i emnefeltet.

Vi afholder jobsamtaler i uge 20. Vi ønsker stillingen besat 
den 15. august 2017.

Ansættelsesstedet er Dansk Firmaidrætsforbund, 
Storebæltsvej 11, 5800 Nyborg. 

Har du spørgsmål til stillingen? Så kontakt administra-
tionschef Lars Borup Andersen på telefon: 40 16 85 60 
eller e-mail: lb@firmaidraet.dk 

Dansk Firmaidrætsforbund er den tredjestørste idrætsorganisation i Danmark med 365.000 medlemmer og med aktiviteter og kam-
pagner – som Tæl skridt og Arbejdspladsernes motionsdag –  der bevæger yderligere 100.000 danskere årligt. Dansk Firmaidræts-
forbund arbejder for at motivere arbejdspladserne til firmaidræt og sundhedsfremme. 80 lokale firmaidrætsforeninger, fordelt rundt 
i hele landet samt en række brancheforbund under Dansk Firmaidrætsforbund, tilbyder et væld af motions- og idrætsaktiviteter til 
medlemmerne. 


