IT-medarbejder søges til World Translation A/S
Ønsker du at arbejde i en spændende stilling, hvor arbejde med både software og hardware er en del af din hverdag?
Trives du i et travlt team og kan holde mange bolde i luften?
Og vil du samtidig hjælpe eksportvirksomheder ud på de internationale markeder?
Er du vores nye IT-medarbejder?
Du bliver en del af IT-afdelingens nuværende team og skal hjælpe med daglige IT-opgaver i forhold til software og
hardware – både internt og i samarbejde med vores systemleverandører. Du får en stor kontaktflade, og det er derfor
vigtigt, at du er hjælpsom, serviceminded og god til at formidle din viden.
Der vil blive sørget for den nødvendige oplæring.
Hvem søger vi?
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse inden for IT, som f.eks. IT-supporter eller Datatekniker, men det kan
også være, at du har en anden IT-mæssig baggrund. Det vil være en fordel hvis du har praktisk erfaring fra en lignende
stilling – men det er ikke et krav. Det er en forudsætning, at du behersker dansk og engelsk på højt niveau. Det er et plus,
hvis du også kan tysk eller et andet andre fremmedsprog.
Det er dig, vi søger, hvis du derudover:

har solidt kendskab og erfaring med serverprodukter fra Microsoft

har kendskab til XML, Xpath og regular expressions

arbejder struktureret og hurtigt kan sætte dig ind i nye opgaver og problemstillinger

er proaktiv og selvstændig

er teamplayer og har en positiv tilgang til dit arbejde og dine kolleger

har kendskab til oversættelsesværktøjer (det er dog ikke et krav).
Arbejdsopgaver
Hos World Translation får du en alsidig hverdag med en masse spændende og udfordrende arbejdsopgaver.
Nogle af de opgaver, du kommer til at varetage, er blandt andet:

vedligeholdelse og drift af hardware og software på servere og klienter

vedligeholdelse og drift af øvrigt IT-udstyr

klargøring og opsætning af nyt IT-udstyr

IT-support til medarbejderne

løse uforudsete problemstillinger i forbindelse med IT, f.eks. fejlfinding

administration af brugerkonti og softwarelicenser

teknisk forberedelse og efterbehandling af filer til oversættelse (file engineering)

support til interne og eksterne brugere af oversættelses- og terminologiværktøjer
World Translation − en arbejdsplads i vækst
World Translation er et af de største privatejede oversætterbureauer i Danmark, og vi er specialiseret i at udarbejde
oversættelser og andre sprogydelser til eksportvirksomheder over hele verden. Vi er ca. 40 medarbejdere som har til huse
i en splinterny kontorbygning i Tilst ved Aarhus. I forbindelse med oversættelse anvender vi den nyeste teknologi.
World Translation er en virksomhed med et stort fokus på arbejdsglæde, personlig udvikling samt et uformelt og
socialt arbejdsmiljø. For os er det vigtigt at skabe de bedste arbejdsrammer for dig, så det hver dag er en glæde at
komme på arbejde.
Vil du være en del af World Translation?
Send din ansøgning inkl. dit forventede lønniveau til job@worldtranslation.com hurtigst muligt, da vi løbende behandler de
indkomne ansøgninger.
Arbejdssted:
Ansøgningsfrist:
Ansættelsesdato:
Ansættelsesforhold:

Gammel Viborgvej 9A, 8381 Tilst
23. december 2021
hurtigst muligt
fast fuldtidsstilling

Har du spørgsmål?
Hvis du vil vide mere om stillingen som IT-medarbejder eller vores forventninger til dig, er du velkommen til at kontakte
Per Harbo Sørensen på tlf. 8620 4844.
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