
 

 
 

Da vi ønsker at styrke vores organisation yderligere søger vi en IT-administrator til vores IT-
afdeling.  
 

IT ADMINISTRATOR  
 
Din erfaring: 

 
Det forventes, at du har erfaring med eller kendskab til flere af nedenstående punkter: 

 
• Netværksadministration 

• It-sikkerhed, backup, firewall og overvågning 
• Windows servere og virtualisering 

• MS-Office-pakke, exchange, azure 
• Indkøb af IT-udstyr 

• IP-telefoni  
• ERP-systemer, vi benytter Aspect-4 

• En relevant uddannelsesmæssig og praktisk baggrund 
 

 
Din baggrund: 

 
• Erfaring som IT-administrator i en større eller mellemstor IT-driftsorganisation, 

samt et bredt kendskab til Windows-miljø, sikkerhed og netværk. 
• Vilje og evne til at sætte sind ind i nye arbejdsopgaver og områder 

• Gode formidlings- og dokumentationsevner såvel skriftligt og mundtligt 
• Engelsk og gerne kendskab til tysk 

 

 
Opgaver: 
 

Drift, vedligeholdelse og support i samarbejde med 2 software udviklere, samt en IT-support 
elev. Opgaverne vil bl.a. omfatte: 

• IT-sikkerhed, firewalls og datalinjer 
• Varetagelse af den daglige drift, systemadministration og vedligeholdelse af 

       netværk, servere, telefonisystem, mobiltelefoner og PC-arbejdspladser 

• Installation af nye programmer på klienter og på servere 
• Hotline funktion overfor virksomhedens IT-brugere 

• Windows servere og virtualisering 
• Indkøb og registrering af udstyr 

• Deltagelse i tværfaglige projekter 
 

 

HPT tilbyder: 
• Indflydelse og udviklingsmuligheder i en forretning i rivende udvikling 
• Et godt samarbejdsklima i en virksomhed, der lægger vægt på høj kvalitet 

• God sundhedsordning, samt aktiv personaleforening 
• Spændende miljø, - der er præget af brug af moderne IT-

løsninger/systemer specielt tilpasset HPT 
• Løn efter kvalifikationer 

 

 
HPT er en dynamisk 102-årig familieledet virksomhed, der primært beskæftiger 
sig med transport og lagerlogistik indenfor temperatur sensitive produkt grupper. 
Vort fokus er på et højt serviceniveau overfor kunderne samt et spændende og 
behageligt arbejdsmiljø for vore mere end 290 medarbejdere.  
 
Tiltrædelse hurtigst muligt. 
Send din ansøgning – vedlagt CV til: job@hpt.dk 
For yderligere oplysninger: 
Kontakt – Driftschef Flemming Radoor -   7467 1454 
 

Eksportvej 1 - 6330 Padborg - www.hpt.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hpt.dk/

