
Malmö

Vill du arbeta med IT-support och samtidigt tillhöra en framgångsrik och världsledande vindkraftsaktör inom energibranschen? Då kan detta vara möjligheten för dig! 

På uppdrag av våra kunder ENERCON Energy Converter och ENERCON GmbH rekryterar vi nu en IT-Supporter till deras IT-avdelning i Malmö för en spännande och 

varierande tjänst. Här kommer du att ansluta till ett kompetent, engagerat och drivet team av kollegor i en dynamisk miljö. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid 

med start omgående. 

Företagspresentation

Jorden har obegränsade resurser av sol, vind och vatten. Det är en av vår tids mest ansvarsfulla uppgifter att ta till vara dessa resurser i stor skala och vi har antagit denna 

utmaning. ENERCON är ett av de ledande vindkraftsföretagen i världen och sysselsätter drygt 15 000 anställda globalt med huvudkontor i Tyskland. Motiverad personal och 

kunder har bidragit till ENERCONs globala framgång med produktionsanläggningar på tre kontinenter och marknadsrepresentation i 36 länder. 

I Sverige består ENERCON av tre bolag med totalt ca 350 medarbetare. Servicebolaget, ENERCON Energy Converter AB, där tjänsten är placerad har sitt huvudkontor i Mal-

mö och supporterar även de nordiska länderna. Bolaget har 16 Servicestationer på olika orter runt om i Sverige och sysselsätter ca 160 medarbetare. För mer information 

om ENERCON läs mer på; www.enercon.de/en-en/ 

Tjänstebeskrivning

I team om två personer ansvarar du tillsammans med din kollega för IT-miljön och den dagliga driften på ENERCON Energy Converter och ENERCON GmbH i Sverige. 

Dina arbetsuppgifter innefattar support, uppdateringar och utbildningsinsatser såväl på huvudkontoret i Malmö som för serviceteamen som är spridda geografiskt 

i Sverige. I ditt arbete optimerar du möjligheterna med tillgängliga system och ger dina medarbetare efterfrågad användarsupport. I det dagliga arbetet kommer du 

även att arbeta med felsökning, konfigurering, installation, dokumentation, support för fast- och mobil kommunikation och uppföljning av åtgärdade problem. Din 

stationering är i Malmö men resor kan förekomma i tjänsten. Viss internutbildning vid huvudkontoret i Tyskland kommer att erbjudas beroende på dina förkunskaper. 

Det är även i Tyskland som företaget har sitt globala IT-center. 

Du kommer arbeta med Windows XP, Windows 7, och Lotus Notes. Inom en snar framtid väntar en övergång till Outlook samt en implementering av SharePoint. 

Som affärssystem arbetar man idag i SAP. Ett annat viktigt system man arbetar i är SCADA varför tidigare erfarenhet av systemet är meriterande. Arbetstiderna är 

7.00–16.00.

 

ENERCON. Where everything
revolves around your future.
Jorden har obegränsade resurser av sol, vind och vatten. Det är en av vår tids mest 
ansvarsfulla uppgifter att ta till vara dessa resurser i stor skala och vi har antagit denna 
utmaning. ENERCON tillverkar vindkraftverk med state-of-the-art design och är ett av 
de ledande vindkraftsföretagen i världen. Motiverad personal och kunder har bidragit 
till ENERCONs globala framgång med produktionsanläggningar på tre kontinenter och 
marknadsrepresentation i 36 länder. 

IT-Supporter 

www.enercon.de/career



www.enercon.de/career

Kvalifikationer

Du har som minst gymnasieutbildning och gärna med inriktning mot IT kombinerat med några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom service, helpdesk och/

eller IT. Det är viktigt att du har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska såväl i tal som skrift. B-körkort är ett krav för tjänsten. Är du väl förtrogen med 

att utveckla intranät och/eller hemsidor är det meriterande likväl som god vana av att arbeta i projekt.

Egenskaper

ENERCON har under de senaste åren genomgått en kraftig expansion och det är viktigt att du som person trivs i en föränderlig miljö där tempot är högt och ställer 

krav på flexibilitet, problemlösning och servicekänsla. För tjänsten kommer personlig lämplighet att ha stor betydelse varför det är viktigt att du är självgående och 

stresstålig i din natur samt har lätt för att skaffa dig en överblick, prioritera och fokusera rätt på dina arbetsuppgifter.

För att lyckas i tjänsten tror vi även att du som person är du noggrann, ansvarsfull, initiativrik och nyfiket proaktiv. Du är duktig på att kommunicera, har god pedagogisk 

förmåga och lätt för att samarbeta med andra. Du drivs av att hjälpa dina kollegor och lösa problem och stimuleras av att hitta lösningar. För att passa in i rollen är det 

viktigt att du trivs i en mycket dynamisk miljö där du får vara med och utveckla och driva IT-miljön framåt.

Ansökan

Vi på ENERCON arbetar för ökad mångfald på våra arbetsplatser och ser därför gärna kvinnliga sökande och sökande med annan etnisk bakgrund än svensk.

I denna rekrytering samarbetar vi med TEMP-TEAM Sverige AB. Sök tjänsten via denna länk: http://cv-tempteam-se.app.intelliplan.eu/JobAd/Show?jaid=710&Preview=1 

alternativt via www.temp-team.se. Då vi har ett löpande urval till tjänsten är det viktigt att du skickar din ansökan så fort som möjligt för att öka dina chanser att komma 

med i urvalsprocessen. 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Daniel Hilvardén och Johanna Herrlander, +46 (0)40 611 07 70 på TEMP-TEAM

Välkommen med din ansökan!


