Global IT support sökes
Jobbet
Fergas IT strategi är att så långt det är möjligt använda globala IT lösningar med samma
system oavsett vart i världen man arbetar för Fergas. För att leda detta arbete inrättar vi
nu en ny befattning som global IT support.
•
Du kommer vara spindeln i nätet för våra användare globalt och koordinera
samarbete med vår externa IT partner som bl a driftar våra servrar. I vår
företagsgrupp kommer du supportera användarna i våra interna system, vilket bl.a.
inkluderar Infor/M3, Office365- (Teams/Sharepoint), Medius och Qlikview m.fl.
Du ska också vara projektledare för eller delta i olika IT projekt och uppgraderingar. Däri
ingår givetvis att vara med att bygga våra interna processer för vår IT strategi globalt. I
rollen ingår också att hålla grundutbildningar i våra system för nya användare.
Samverkan och samarbete är centrala begrepp i Fergaskoncernen. Rollen kräver att du har
förmåga att interagera med människor, har pedagogisk förmåga och älskar att ge bra
service till dina arbetskamrater vart än i världen de arbetar. Din bas blir på Fergas i
Linköping.
Krav
Du ska ha adekvat utbildning/kompetens inom IT och IT-system. Har du därtill erfarenhet
av att utveckla IT-arkitektur är det meriterande liksom tidigare erfarenhet av Office365
inkl. Sharepoint och Teams.
Du ska behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Ytterligare information om Fergas finns på www.fergas.se. Du kan också kontakta vår
Group CFO Magnus Pettersson på tel 0703 156123. Din ansökan mailar du snarast men
senast den 30 september till mape@fergas.com. Urval kommer göras löpande under
processens gång.

Fergas Group är en verkstadskoncern med huvudkontor i Linköping med produktion i Sverige, Kina,
USA, Italien och säljkontor i Indien.
Koncernen omsätter knappt 300 MSEK och vi har ca 230 anställda globalt.
Företaget utvecklar, producerar och säljer fläktar och fläktsystem till en lång rad olika applikationer
inklusive ventilation och uppvärmning, vitvaror samt bilindustrin under devisen ”Your Global Partner
in Air Moving Solutions”. Vårt mål är att göra våra OEM kunder framgångsrika genom att följa med
dem till alla de marknader där de gör sina globala affärer.

