
 

Vingmed A/S er et datterselskab af den norskejede koncern Vingmed Holding AS, der også omfatter 

datterselskaber i Norge, Sverige og Finland. Vingmed A/S har i dag 46 ansatte på vores kontor i 

Birkerød. Vingmed A/S indgår partnerskab med sundhedssektoren for at fremme og effektivisere 

diagnostik og behandling, og vi opfylder kundernes behov for rådgivning, undervisning og service 

ved salg af højteknologisk medicinsk udstyr. Vingmed A/S er certificeret i henhold til ISO 9001:2015 

samt ISO 13485:2016 og har derudover Lægemiddelstyrelsens tilladelse til engrosforhandling af lægemidler 

samt GDP-certifikat. 

 

 

IT-supporter søges til Medico-virksomhed i Birkerød 
 

 
  

 

Har du et bredt kendskab til IT og har du lyst til at være den der sørger for at 

systemerne spiller i en travl hverdag? Har du lyst til at være tæt på brugerne og er det 

vigtigt for dig at give dem en fantastisk supportoplevelse, så er det måske dig vi søger. 

 

Om Vingmed 

Vingmed brænder for at skabe et tæt partnerskab med vores kunder. Det gør vi ved at 

skabe langvarige relationer baseret på Tillid, Respekt og Ordentlighed. 

Vi leverer højteknologisk medicinsk udstyr og lægemidler til den danske 

sundhedssektor, og sammen med vores tre søsterselskaber i Vingmed AS (Norge), 

Vingmed AB (Sverige), og Vingmed OY (Finland) udgør vi én af Nordens største 

salgsorganisationer inden for avanceret medicinsk udstyr og sterilartikler. 

  

Jobbet 

Vi tilbyder et selvstændigt, alsidigt og udfordrende job med mange forskelligartede IT-

opgaver. 

Du får mulighed for sparring med økonomichefen samt en ekstern IT-konsulent dels 

om de daglige IT-opgaver, dels om større IT-projekter, der kan omfatte hele vores 

nordiske koncern. Den danske økonomichef er IT-ansvarlig for hele koncernen, hvorfor 

fælles IT-projekter styres fra Danmark og løses primært af den danske IT-supporter i 

samarbejde med nordiske kollegaer, den eksterne IT-konsulent og vores hosting-

partner. 

 

Opgaver 

• Daglig First Level brugersupport sammen med hosting-partner 

• Brugeradministration 

• Vedligeholdelse af kontorets IT-faciliteter, herunder indkøb af IT-udstyr 

• Administrere kalibrering af termologgere (til temperaturovervågning) 

• Deltagelse i IT-projekter 

• Løbende ad-hoc IT-opgaver 
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Kompetencer 

Vi forventer at du: 

• Har minimum 2-3 års erfaring fra lignende stilling 

• Har erfaring med Microsoft 365 og Modern Work Place 

• Har erfaring med installation og opsætning af PC’er, mobiltelefoner, printere, 

netværk og lign. 

• Taler og skriver engelsk på et fornuftigt niveau 

 

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har en relevant IT-uddannelse. 

 

Som person har du følgende egenskaber: 

• Du er serviceminded og befinder dig godt i en rolle med en bred kontaktflade 

ud i organisationen 

• Du er åben og kommunikerende  

• Du er forandringsparat med en positiv tilgang til opgaverne 

• Du er en stærk teamplayer 

• Du er en god og sjov kollega samt samarbejdspartner 

• Du arbejder selvstændigt og er proaktiv 

• Du arbejder grundigt, præcist og struktureret 

• Du kommer gerne med konstruktive forbedringsforslag 

• Du trives med et højt arbejdstempo samtidig med du bevarer din sans for 

detaljer 

 

Du bliver en del af en dynamisk virksomhed med en stærk kultur og vi tilbyder: 

• Et udviklende og spændende miljø med en uformel tone 

• Velordnede arbejdsforhold  

• Et godt fællesskab, god humor, fleksibilitet og frihed under ansvar 

• Bonusordning, sundhedsforsikring og frokostordning 

• Et værdisæt, hvor tillid, respekt og ordentlighed er i fokus 
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Din base bliver på Vingmeds domicil i Birkerød. 
 

Arbejdstiden er mandag til torsdag kl. 8:00-16:00 samt fredag kl.  8.00-15:00. 
 

Hvis du synes denne stilling er noget for dig modtager vi meget gerne din motiverede 

ansøgning samt CV via vores hjemmeside hurtigst muligt og senest 24. juni 2022. 

 

Vi vil løbende indkalde til samtaler. 
 

 

https://www.vingmed.dk/kontakt-os/ledige-stillinger   

https://www.vingmed.dk/kontakt-os/ledige-stillinger

