
IT Integration Assistant

IT Integration Assistant
Despec er Nordens ledende distributør af IT-tilbehør & kontorartikler. Med hovedkontor i Danmark og kontorer i Sverige, Norge, Finland og Island 
arbejder vi hver dag for at udvikle vores forretning og tilbyde netop de værdiskabende ydelser, der gør os til den foretrukne distributør af IT-
tilbehør og kontorartikler i Norden. 

Vi søger dig som har lyst til at være med til at vedligeholde, styrke og udvikle vores integrationsløsninger til kunder og 
leverandører

Til en nyoprettet stilling som IT Integration Assistant får du til opgave at integrere forretningsprocesser med kunder og leverandører. Du bliver en 
del af vores nordiske Information Systems & Marketing-team, som består af 5 engagerede medarbejdere fordelt på vores svenske og danske 
kontorer. Du kommer til at arbejde fra vores hovedkontor i Danmark, med reference til Nordic IT Manager som også er placeret på hovedkontoret. 

IT Integration er et kerneområde i vores forretningsmodel. Integration skal sikre, at vi på en effektiv, tidsbesparende og sikker måde kan udveksle 
elektroniske data med vores leverandører og kunder. Integration er hos os en værdiskabende serviceydelse, der frigiver ressourcer hos vores 
samarbejdspartnere, og som gør os til den foretrukne Nordiske distributør. Hos Despec understøtter vi alle typer af integration, lige fra txt-filer i e-
mails via traditionelle EDI beskeder til yderst tilpasningsdygtige realtids webservices. Vi rådgiver og supporterer integrations- og driftsoperationer, 
og vi bruger den nyeste version af Microsoft Biztalk og andre værktøjer til at facilitere et utal af forbindelser.

I rollen som IT Integration Assistant kommer du til at have et tæt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Internt kommer 
du særligt til at hjælpe vores kolleger i Indkøb og Salg med at løse integrationsbehov og opgaver. For at komme godt fra start og få succes i jobbet 
er det væsentligt, at du er nysgerrig, går proaktivt til opgaverne og ikke er bange for at spørge om hjælp. Dine primære arbejdsopgaver kommer til 
at bestå af at: 

• Afklare behov og opsætte integration med udvalgte kunder og leverandører
• Dokumentere og ajourføre alle udførte integrationer og processer
• Kommunikere internt og eksternt om status på projekter og prioriteter 
• Tage del i øvrige ad hoc IT projekter og opgaver i teamet 

Vi søger dig, som har: 

Vi ser gerne, du er: 

• I gang med en relevant IT relateret uddannelse eller netop er blevet færdig og leder efter dit første job
• Interesseret i og motiveret efter at arbejde med værdiskabende IT processer i samarbejde med kunder og leverandører
• Proaktiv og løser de udfordringer du møder
• Selvkørende og god til at prioritere din tid
• Positiv, socialt vellidt og en god samarbejdspartner/kollega 
• Struktureret og har gerne erfaring med at styre IT relaterede projekter fra studiet
• God til at kommunikere og præsentere projekter og løsninger i samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartnere
• Forretningsforståelse og kendskab til handelsprocesser er et plus, men ikke et krav 

Vi tilbyder: 

• Et spændende entry-level job og karriere i en succesfuld mellemstor, nordisk, B2B handelsvirksomhed
• Mulighed for en fuldtidsstilling, men vi er fleksible og tilpasser timeantallet til den rigtige kandidat
• Mulighed for opstart hurtigst muligt
• Onboarding-program, on-the-job-training og certificering i Biztalk og muligvis SQL
• God kantineordning, pensionsordning og sundhedssikring

Du ansøger ved at sende os en motiveret ansøgning samt CV til vores HR-afdeling: hr@despec.dk og skriv ”IT Integration Assistant” i 
emnefeltet. Vi gennemgår løbende de indkomne ansøgninger og indkalder til samtale. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at 
kontakte Nordic IT Manager, Eric Hvolby på telefon + 45 30 92 13 20. 

Vi ser frem til at høre fra dig!

Leading Nordic distributor of IT supplies and office products

• Gåpåmod og er sulten efter at afprøve dine nye kompetencer fra studiet samt at lære en masse nyt i en B2B handelsvirksomhed
• En naturlig interesse for IT-relaterede processer og projekter
• Gode mundtlige og skriftlige sprogkundskaber i dansk og engelsk (koncern sprog) 




