
Se mere om os på www.au2parts.dk

IT-afdelingen i Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN leverer IT-løsninger og support til au2parts – Danmarks 
største danskejede grossistkæde - samt brancheløsningen au2office til frie autoværksteder i Danmark, bl.a. 
kædekoncepterne AutoPartner og Teknicar. For yderligere info se www.au2parts.dk

Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN har en stærk position på det danske marked for internationalt aner-
kendte autodele. Selskabet er inde i en dynamisk udvikling med hovedkontor i Aarhus, tæt ved motorve-
jen, og afdeling i Glostrup. På koncernbasis omsættes der for over 1 mia. kr., og koncernen har ca. 600 
medarbejdere. Under CAC er grossistkonceptet au2parts, kædekoncepterne AutoPartner og Teknicar samt 
produktkoncepterne RudeCenter og Diesel Hybrid Center. For yderligere info se www.cac.dk

Vi forventer, at du er serviceminded og har nemt ved at tale med andre. Endvidere er du velstrukture-
ret, grundig og omhyggelig. Og ikke mindst har du let til smil og en god humor.
 
Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• 1. line support til mere end 600 kollegaer 
• Overvågning og sagshåndtering via vores ServiceDesk
• Support af vores ERP-systemer
•  Support af vores egenudviklede webløsninger 
•  Oprettelse af nye brugere 
•  Opsætning af PC’ere, printere m.v. 
 
Vi tilbyder dig:
• En spændende stilling med alsidige og spændende arbejdsopgaver. 
• Dygtige og målrettede arbejdskollegaer. 
• En god pensionsordning, sundhedsforsikring og mulighed for at deltage i frokostordning. 
• Løn efter kvalifikationer. 
 
Du skal være indstillet på at du, efter oplæring, kommer til at deltage i en døgnvagtordning på skift 
med dine øvrige kollegaer i IT. Det vil være en fordel, hvis du er bosat i Østjylland. 
Du bliver en del af en dynamisk og uformel organisation med en humørfyldt omgangstone. Du kom-
mer til at referere til IT-teamleder Thomas Hedelund.

Tiltrædelse hurtigst muligt – men vi venter gerne på den rette kandidat.
 
Har ovenstående vakt din interesse så send din ansøgning samt CV pr. mail til job@au2parts.dk senest 
den 28. januar 2019. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte IT-teamleder - Thomas Hedelund på 
tlf. 50 60 30 50 eller mail thh@au2parts.dk.

Vi søger 2 IT-supportere til vores 
hovedkontor i Aarhus
Kravene til vores IT-værktøjer indenfor ERP (Navision), lP-telefoni, webkatalog, 
CRM, BI og WMS øges løbende. I den forbindelse søger vi til IT-afdelingen 2 IT-sup-
portere. Stillingen kræver at du har Navision erfaring og kan servicere og vejlede 
brugerne om drift og anvendelse af systemerne.


