
 

 

Vi søger en IT-supporterelev, der har afsluttet grundforløbet på IT-
supporter-uddannelsen. Har du lyst til at levere den bedste IT-support til 
dine kolleger, at opsætte komplekse systemer og bidrage til 
implenteringen, krydret med projektarbejde og sparring med kolleger? 
Så er det måske dig, vi har brug for i bankens Økonomi- og IT-afdeling i 
hovedsædet i Aarup. Du bliver en del af et team med ti dygtige kolleger, 
som ud over høj faglig kompetence har godt humør og en uformel 
omgangstone.  
 
Vi tilbyder 
et job i en fleksibel og ambitiøs organisation, hvor DU 
 

• leverer IT-support til din kolleger på tværs af bankens afdelinger 

• opsætter systemer fra vores IT-central BEC 

• arbejder sammen med tre erfarne IT-kolleger og en praktikant 

• sikres personlig og faglig udvikling samt gode muligheder for at 
udnytte dine kompetencer 

• sammen med dine kolleger bidrager til, at bankens IT-systemer er 
opdaterede og fortsat udvikles 

• får en udviklende og varieret dagligdag præget af tillid og 
delegering af ansvar 

 
Som medarbejder i Totalbanken omfattes du af en række 
medarbejdergoder som fx personalebank, sundhedsforsikring, 
ulykkesforsikring og en aktiv personaleforening. 
 
Vi forventer  
at DU 
 

• læser til IT-supporter og har gennemført grundforløbet med et 
fornuftigt resultat 

• formidler godt på dansk, både mundligt og skriftligt 

• har en grundlæggende analytisk og struktureret tilgang til dine 
opgaver og kan arbejde selvstændigt  

• kan oversætte it-terminologien, så dine kolleger kan forstå det 
 
Er du interesseret? 
Så send din ansøgning hurtigst muligt til Bankdirektør Ivan Sløk via 
www.totalbanken.dk/kontakt (vælg Ansøgning under Afdeling/Filial).  
Vi inviterer løbende kandidater til samtale.  
 
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til 
Økonomichef Lone Bork Wunderlich på telefon 63 457 043. 

 

Kan du tale om alt? 
 

Elev – IT-supporter 
søges  

  

 

Stilling:  

Elev – IT-supporter 

til Økonomi og IT, Aarup 

 

Ansøgningsfrist: 

Vi inviterer løbende kandidater til 

samtale 

 

 

 

Totalbanken har hovedsæde i Aarup 

centralt på Fyn med stabsfunktioner, 

ErhvervsCenter og privatfilial, to 

filialer i Odense samt en filial i 

Tommerup på Vestfyn.  

 

Her samarbejder ca. 85 

medarbejdere i en flad, fleksibel og 

handlekraftig organisation. Banken 

har en balance på ca. 3,6 mia. kr.  

 

Vores kunder er private husstande 

samt små og mellemstore 

virksomheder.  

 

Læs mere på totalbanken.dk.  

 


