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Amero søger selvstændig og serviceminded 
IT-supportelev med teknisk flair

Markedsledende leverandør til detailhandlen
Amero er en konsulent og it-virksomhed med en mission om at hjælpe detailbranchen med det 

perfekte kassesytem til at håndtere butikkens daglige salg, optælling og ajourføring af varer og 

produkter. 

Vi er et team på 7 medarbejdere, som sidder på kontoret i Aarhus, og hjælper vores kunder, både 

med hands on IT, men i lige så høj grad med forretningsudvikling og forretningsforståelse. God 

service og grundighed er i højsædet hos Amero

IT-supportuddannelsen hos Amero Aps:

Som IT-support elev hos Amero gennemgår du et to-årigt uddannelsesforløb bestående af en 

praktisk og en teoretisk uddannelse, hvor du veksler mellem at være i skole og være i praktik. 

Uddannelsen giver dig viden om den teknik, der ligger bag kassesystemer, og du lærer at opsætte, 

opdatere, vedligeholde og supportere vores hardware og software.

Om dig:

Vi søger en kollega, som har stor interesse for IT og erfaring med anvendelse af Windows og 

Microsoft produkter. Det er en fordel, hvis du har arbejdet med ovenstående før, eller er den person 

i familien, som man går til, når der er udfordringer med PC´en eller smartphonen.

Desuden er følgende en fordel:

● Du er lærenem og god til at beskrive/notere din læring samt udforme dokumentation.

● Du har fokus på kvalitet og detaljer.

● Du er åben og udadvendt, og befinder dig godt med at snakke i telefon.

● Du har basis kendskab til netværk, hardware og generel software.

● B-kørekort, eventuelt på vej til at få det.

Vi tilbyder:

● En 2-årig uddannelse i et ungt og innovativt arbejdsmiljø med gode muligheder for faglig og 

personlig udvikling.

● Bliv en del af en succesfuld iværksætter virksomhed med store vækst mål for fremtiden, samt 

unge og innovative medarbejdere med en gennemsnitsalder på kun 28 år,  som du kan lære 

meget af.

● Spændende og varierende opgaver inden for detailhandelen, hvor du specifikt kommer til at 

arbejde sammen med store spillere i markedet som Nets, MobilePay og europas største POS 

hardware leverandører.

● Gode kollegaer og en uformel omgangstone.
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Tiltrædelse, løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er på 37 timer ugentlig mandag-fredag indenfor tidsrummet kl. 08.00-17.00 - Aften- og 

weekendarbejde kan forekomme.

Ansættelse sker i henhold til aftale mellem Amero og uddannelsesstedet.

Ansøgningsfrist: 20. september 2016

Tiltrædelse: Hurtigst muligt

Om Amero Aps:

Amero blev startet i marts 2011 og er i dag en af de førende i branchen indenfor retail-services til en 

lang række danske butikker og forretningskæder. Læs mere på vores hjemmeside www.amero.dk 

Interesseret?

Lyder den opslåede stilling som noget for dig, så send din ansøgning, mærket ”IT-supportelev”, med 

tilhørende CV og kopi af eksamenspapirer til vores direktør Kasper Smith  på mail kasper@amero.dk. 

Spørgsmål kan også rettes til Kasper på både mail og tlf nr. 77343480.

Ansøgninger vil blive behandlet løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig!

http://www.amero.dk
mailto:kasper@amero.dk

