
FLENSBORG AVIS SØGER EN 
IT-SUPPORTER M/K

på fuld tid (35 ugentlige timer)

Siden 1869 har vi været avisen for det danske mindretal i sydslesvig. I dag er Flensborg 
Avis et lille mediehus med 65 medarbejdere og eget trykkeri. Vi har ca. 25.000 læsere 
med stigende tendens på det digitale område. 

Er du interesseret i at yde en god service, og råder du over en bred it-teknisk viden? 

Flensborg Avis er i samarbejde med Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigs danske 
Ungdomsforeninger i gang med at videreudvikle og optimere en fælles IT-afdeling. 

Du vil indgå som en del af IT-afdelingen på Flensborg Avis og derudover være med til 
at sikre IT-driften på Flensborghus samt SSFs og SdUs sekretariater og institutioner via 
telefonsupport, � ernstyring, helpdesk og direkte besøg.

Dine primære opgaver ville være:
- Ad hoc hjælp via telefon, � ernstyring eller fysisk
- Løse tekniske IT-problemer
- Installation af soft- og hardware
- Opbygge og servicere netværk på avisen og i sekretariater og institutioner
- Fejlsøgning bl.a. i forbindelse med skiftende vagtordninger

Vi forventer, at du behersker dansk og tysk i skrift og tale, er serviceminded og har 
gode samarbejdsevner. Derudover forventer vi godt kendskab til O�  ce-pakken og alle 
MS standardprogrammer. Har du været ansat som IT-supporter eller tekniker før og har 
kendskab til servere, Navision, IP-telefoni m.m., er dette en fordel.

Vi tilbyder:
Et afvekslende job i en lille IT-afdeling, der ud over lederen tæller to udviklere og ekstern 
IT-eksperthjælp. De fl este løsninger bliver hostet på Linux- og Windows-platforme i 
bladhuset, og på brugerniveau arbejder vi med både Windows og Mac. Vi sikrer, at 
printavisen og online-tilbuddene udkommer året rundt, og vi sørger for at opretholde 
en sikker IT-drift for de danske organisationer på Flensborghus . Flensborg Avis betaler 
overenskomstmæssig løn med en arbejdstid på 35 timer. Skiftende vagter og overarbejde 
ved kritiske fejl og servicearbejde må påregnes. Derudover tilbyder vi forskellige sociale 
ordninger som cykelleasing, kantioeordning m.m.  

Tiltrædelse 1. september 2021 eller snarest derefter efter nærmere aftale.

Kontakt og ansøgning
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte IT-chef Thorben Bockhardt 
på mail tbo@fl a.de eller telefon +49 178 4507400.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning med CV hurtigst muligt, dog  senest den 15. august pr. mail til 
job@fl a.de. Ansættelsessamtaler vil blive holdt løbende.
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