Brænder du for at arbejde med videreudvikling af servermiljøer?
Så bliv IT-praktikant hos Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus
Som IT-praktikant hos Den Sociale Retshjælps Fond vil du i løbet af din praktikperiode få mulighed for at prøve kræfter
med en lang række udfordrende arbejdsopgaver.
Arbejdsopgaverne indebærer bl.a.
 Ansvar for den interne brugersupport
 Udarbejdelse og opdatering af IT-manualer
 Vedligeholdelse og videreudvikling af Microsoft-server
 Sikkerhedsoptimering og opbygning af interne systemer med krypteret data
 Optimering/vedligeholdelse af netværk ved 3-4 afdelinger
 Automatisering af interne systemer
 VOIP, IP-telefoni
Din profil
Det er essentielt, at du er vant til at arbejde selvstændigt, da du en stor del af tiden, vil skulle klare opgaver på egen
hånd. Det er endvidere en forudsætning, at du:
 Har et basalt kendskab til Windows server 2012 R2, Active Directory
 Har kendskab til netværksstruktur/infrastruktur
 Er ansvarsbevidst og struktureret i din tilgang til arbejdet samt arbejde analytisk og metodisk
 Arbejder effektivt både i teams og selvstændigt i et tværfagligt miljø
 Er udadvendt og kan lide at arbejde med mennesker
 Har gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt
 Derudover har en fordel, hvis du har erfaring med IP-telefoni og viden om økonomi i forhold til IT-udstyr
 Du skal kunne arbejde fra kl. 09:00-17:00 i alle hverdage
Vi tilbyder dig
 Ansvaret for den daglige IT-drift og brugersupport samt for vedligeholdelse af vores interne systemer
 Stor arbejdsfrihed og mulighed for at definere dine egne arbejdsopgaver ud fra egne kompetencer og idéer
 Mulighed for at styrke dit CV i form af erfaring og studierelevant arbejde
 Et socialt og ungt arbejdsmiljø
 Ansvar for IT- opgaver i hele organisationen, hvilket medfører arbejdsdage i hhv. Aarhus, Aalborg, Horsens og
København
Ansøgning
Send din ansøgning med CV, karakterudskrift og evt. referencer til sekretariatet@socialeretshjaelp.dk.
Ansøgningsfrist: 11/5 2018. Samtaler afholdes løbende. Opstart Efterår 2018.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 70 22 93 30 alle hverdage kl. 09:00-17:00 eller på
ovennævnte mail.
Læs mere på www.socialeretshjaelp.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Den Sociale Retshjælps Fond er en frivillig organisation der siden 2007 har hjulpet
landets udsatte borgere med juridiske- og gældsproblemstillinger. Formålet er at yde
helhedsorienteret rådgivning til borgere under indtægtsgrænsen for fri proces.

