ScanPeople søger for Nilpeter A/S en Teknisk Supporter til digitaltryk
Vi søger en Teknisk Supporter til en spændende og udfordrende stilling i en stor, international og markedsførende virksomhed.
Nilpeters digitale produktlinje bliver dit hovedområde, og som Teknisk Supporter får du et udfordrende job.
Du vil i det daglige fungere som bindeled mellem den interne, digitale udviklingsafdeling og agenter/kunder. Du vil have fokus på
support og forebyggende vedligeholdelse (preventive maintenance) samt træning af kunder, agenter og rejsemontører.
Med din tekniske baggrund/ballast, er du i stand til at yde dine kollegaer avanceret teknisk support i forbindelse med service- og
installationsopgaver hos kunden. Du bliver en del af Nilpeters tekniske supportteam i Customer Care, og kan forvente nogen
rejseaktivitet i både ind- og udland. Du vil naturligvis blive uddannet i Nilpeters produktportefølje.
DINE ARBEJDSOPGAVER
• Support til kunder og agenter via telefon på engelsk
• Opgradering og opdatering af digitaltrykmaskiner remote og onsite
• Træning og teknisk support af Nilpeters rejsemontører
• Deltagelse i forberedelse og installation af maskiner hos kunder
• Forberedelse og koordinering af teknikerbesøg hos kunder
DEN ØNSKEDE PROFIL
Du er teknisk specialist og en dygtig kommunikator med et åbent sind og besidder samtidig den nødvendige gennemslagskraft til
at foretage de rigtige/nødvendige tiltag for, at opgaven bliver løst.
FAGLIGE KVALIFIKATIONER
• Du har en relevant teknisk uddannelse (f.eks. elektrotekniker, elektronikfagtekniker, automatiktekniker,
automatikfagtekniker eller en anden elektronikrelateret uddannelse).
• Du har gerne kendskab til den grafiske branche
• Du behersker engelsk i skrift og tale
PERSONLIGE KVALIFIKATIONER
• Du arbejder struktureret og målrettet, og du har en positiv og seriøs tilgang til dine opgaver
• Du evner at holde gang i og have overblik over dine opgaver samt at holde fokus på længerevarende projekter
• Du er en god kommunikator, du har humor og kan kommunikere på alle niveauer internt i organisationen og hos
virksomhedens kunder
NILPETER TILBYDER DIG
• Et åbent, tværfagligt og uformelt arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt på faglig dygtighed, initiativ, engagement og humor
• Gode muligheder for personlig og faglig udvikling i et inspirerende samarbejde med dygtige kollegaer
• Et udfordrende job i en dynamisk virksomhed
• Stor fleksibilitet og variation i hverdagen – frihed under ansvar
TILTRÆDELSE
Ønsket opstart er 1. oktober 2018, men vi venter gerne på den rette kandidat.

OPSTART
Hurtigst muligt, men vi venter på den rette. Vi indkalder løbende til samtaler, så send hellere din ansøgning i dag end i morgen.
ANSØGNING
Finder du ovenstående ligeså spændende som os, og er du klar til nye udfordringer, skal du via nedenstående link indtaste dine
oplysninger og uploade ansøgning og CV.
Søg jobbet her:
http://www.scanpeople.axp.dk/index.php?axp_act=adetails&version=1&axp_recruitment_references[]=10429
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Christian Behrenthz Olesen eller Brian Jørgensen på:
Telefon: 43 31 00 71
Mail: info@scanpeople.dk
OM NILPETER
Nilpeter A/S udvikler og producerer avancerede trykmaskiner specielt rettet mod label-markedet. Vi har produktion og hovedkontor i Slagelse og
produktion i USA og Indien, samt salgsselskaber fordelt globalt. Vi beskæftiger ca. 500 personer på verdensplan, heraf ca. 200 i Slagelse.

OM SCANPEOPLE
ScanPeople er en solid og dynamisk, danskejet virksomhed i Scanavo gruppen. Vi er yderst servicemindede og kompetente rådgivere. En af
ScanPeoples store styrker er medarbejdernes meget forskelligartede baggrunde.
Vi besidder et vidtrækkende rekrutteringsnetværk og en bred erfaring med vikarassistance, search, rekruttering, interim management og
outplacement. Yderligere information findes på www.scanpeople.dk – Her kan du i tillæg finde ScanPeoples grønne division, som er specialiseret i
at levere personale indenfor Salg, Marketing, Kontor og Administration.

