
      

     Great food... and so much more 

 
 

Gate Gourmet en international airline catering virksomhed og er markedsførende inden  for sit felt. Gate Gourmet opererer på b-t-b 
markedet. Vi producerer og afsætter vores produkter over hele verden. Vi har en årlig omsætning på over 10 mia. kr. Gate Gourmet 
er repræsenteret i 30 lande og har 22.000 medarbejdere på verdensplan. Læs mere på: www.gategourmet.com. 
 

 
 

Til vores IT afdeling beliggende i Kastrup søger vi en fuldtidsmedarbejder til en stilling som  
 
 

IT Supporter 
 
 
Jobbet 
Vi leder efter dig, som kan hjælpe os med den daglige IT Support til vores interne PC brugere samt sørge for 
administration og klargøring af mobiltelefoni. Du skal sørge for, at vores brugere får den nødvendige hjælp på 
en positiv og professionel måde.  
 
Personlige kvalifikationer 
Eftersom du vil komme til at arbejde sammen med kollegaer på tværs af hele oganisationen, er det vigtigt, at 
du har gode kommunikative evner. Du skal være åbensindet, positiv samt bære på et stort service-gen. 
Eftersom vores virksomhed er præget af at to dage sjældent er éns og at tingene ofte går rigtig stærkt, er det 
vigtigt at du er omstillingsparat samt god til at have flere bolde i luften på én og samme tid. 
 
Faglige kvalifikationer 
Du skal have erfaring med Windows XP / Vista / 7 samt alle versioner af MS office. Derudover skal du have et 
godt kendskab til at installere og konfigurere Microsoft Office applikationer i forskellige versioner samt have en 
forståelse for Windows security settings og logon scripts. Samtidig skal du kunne udføre mindre reparationer på 
computere, notebooks og printer hardware.  
 
Har du erfaring med IT support fra et tidligere hverv er det en klar fordel. 
 
Du skal kunne tale og skrive dansk flydende samt have et godt kendskab til engelsk, ligeledes både skriftligt og 
mundtligt.  
 
Tiltrædelse 
Tiltrædelse snarest muligt. 
 
Flere oplysninger 
For yderligere information er du velkommen til at kontakte IT / Torben Rasmussen på telefon 32 47 08 41 eller HR 
/ Linda Ravn på telefon 32 47 08 33. 
 
Ansøgningsfrist 
Du bedes fremsende din ansøgning samt CV snarest muligt til: Lravn@gategourmet.com  
 
Vi skal modtage din ansøgning senest den 06. marts. 
Vi gennemgår ansøgninger samt afholder samtaler løbende. 
 
 
Vi glæder os meget til at læse din ansøgning! 

http://www.gategourmet.com/

