
It-Bolig søger en servicemindet It-Supporter
Brænder du for i tæt samarbejde med vores Superbrugere at hjælpe vores It-brugere, og være med 
til at de får en god oplevelse med at bruge It til deres opgaveløsning - ja, så har vi måske jobbet til 
dig som vores nye It-Supporter.

It-Bolig er en fælles It-Afdeling for boligorganisationerne Bovia i Kolding og Boligkontoret Fredericia, der 
tilsammen administrerer ca. 12.000 almennyttige boliger. I It-Bolig skal vi sikre en fælles It-platform, der 
både løfter det tværgående samarbejdeboligorganisationerne imellem, samt den enkelte boligorganisations 
særegenhed. Du skalderfor kunne møde den enkelte It-bruger i øjenhøjde, og samtidigt have en faglig og 
professionel tilgang til din opgaveløsning.

Vores primære fagprogram er EG-Bolig og vi er i gang med en Microsoft 365 rejse og er igang med at lære 
og udnytte de forskellige funktioner - her vil du få en central rolle.
Du kommer til at arbejde med HP-computere med Windows 10, iPhone og Android mobiltelefoner samt 
iPad. Vi kører på en Microsoft terminalløsning, der er hostet hos EG, men der er også enkelte brugere, som 
har programmer installeret lokalt. Du skal kunne supportere begge dele – også de kolleger, som ikke selv 
er klar over hvad de har.
Som It-Supporter i It-Bolig skal du arbejde med mange forskellige systemer som generalist, samtidigt med 
at du får mulighed for at specialisere dig på enkelte områder.

Du er uddannet It-Supporter eller har tilsvarende uddannelsesmæssige kompetencer. Dine primære place-
ringer vil være på vores kontorer hos Boligkontoret Fredericia og Bovia i Kolding, men da der også jævnligt 
vil være behov for, at du arbejder på et af vores lokalkontorer er det et krav at du har kørekort og bil. Kørsel 
afregnes efter statens takster.

Løn i henhold til gældende overenskomst mellem HK og BL/Dansk Erhverv.

Primære opgaver
•• It-support - den første som brugerne kontakter
••  Klargøring og opsætning af arbejdsstationer, mobiltelefoner, printere mm.
••  Udbygge og videregive din viden til organisationen
••  Fejlfinding af udstyr og programmer
••  Hjælp til, og backup for It-drift
••  Ad-hoc opgaver

Samtaler afholdes tirsdag d. 23. februar 2021, og vil foregå hos Boligkontoret Fredericia,Vesterbrogade 4, 
7000 Fredericia. Tiltrædelse d. 1. april 2021.
 
Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at ringe til It-Chef Mikael Kronstrøm på +45 29 12 30 85.
Ansøgning sendes til it-supporter@itbolig.dk senest søndag d. 14. februar 2021

Læs mere om de to boligorganisationer på www.bovia.dk og www.boligfa.dk


