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Chauffør og altmuligmand med teknisk snilde  

VI HAR TRAVLT! Derfor har vi brug for flere hænder. Kunne du tænke dig at være en del af en dynamisk 

virksomhed i vækst? Og leder du efter et alsidigt job, hvor du både får mulighed for at arbejde på egen 

hånd, men også bliver en del af et engageret teknisk team? Så er det måske dig, vi leder efter.  

Om Ping IT A/S 

Ping IT A/S blev startet for snart 10 år siden og har lige siden spurtet afsted. Ping IT A/S er en 

handelsvirksomhed funderet på cirkulær økonomi og har i dagligdagen stort fokus på CSR, miljø og IT-

sikkerhed. Vi sidder som en international spiller på det brugte og refurbished IT-hardware marked, hvor vi 

arbejder på tværs af landet og i hele verden.  

 

Dagligdagen foregår i et åbent og uformelt miljø, hvor det kræves, alle tager ansvar. Ping IT A/S er en 

ambitiøs virksomhed, hvor vi dagligt udvider vores kundeportefølje og samarbejdspartnere, og hvor der er 

udviklingsmuligheder både personligt og fagligt. 

  

Mere info om virksomheden findes på www.pingit.dk 

Om jobbet  

Du bliver en del af serviceafdelingen i Ping IT. Her servicerer vi kunder i hele landet, der skal have håndteret 

deres brugte IT-hardware, databærende medier og følsomme data. 

Dine arbejdsopgaver spænder bredt fra afhentning af IT-hardware fra kunder i hele landet, til registrering 

samt sortering og opsplitning af IT-hardware. Du har derfor en stor rolle i vores arbejde med at genbruge så 

meget af det brugte IT-hardware som muligt. Chaufførdelen udgør ca. 1/3 af dit arbejde og vil fortrinsvis 

ligge inden for virksomhedens åbningstid. 2/3 af dit arbejde vil foregå i serviceafdelingen samt 

opsplitningsafdelingen. Det er derfor vigtigt, du også trives med fysisk arbejde. Herudover vil der være 

diverse lager- og chaufførrelaterede ad hoc-opgaver. 

Du skal være struktureret, ansvarsfuld og teknisk snilde er en fordel.  

Primære arbejdsopgaver  

• Afhentning af IT-hardware i hele landet 

• Sortering af IT-hardware 

• Registrering af IT-hardware 

• Opsplitning af IT-hardware 
 

Du bliver en del af et service team, der lægger vægt på god atmosfære, arbejdsmoral, selvstændighed og 

humor. Der hersker en arbejdskultur, hvor samarbejde og venskabelighed er en del af kulturen. Det 

forventes dog ligeledes, at du har en professionel tilgang til tingene og ikke går på kompromis med dine 

arbejdsopgaver. 

Om dig 

• Struktureret  

• Trives i en travl hverdag 

http://www.pingit.dk/
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• En holdspiller 

• Lærevillig 

• Kan arbejde i et dynamisk miljø med mange skiftende projekter. 

• Har kørekort B (stort kørekort vil være en fordel) 

• Kan fremvise ren straffeattest 
 

Ansøgninger sendes til job@pingit.dk  

Vi gennemgår løbende ansøgningerne. Skulle du komme i betragtning til stillingen, vil du blive kontaktet 

omkring det videre forløb. 

Stillingen er på 37 t. Løn og opstart efter aftale. 

For yderligere oplysninger om stillingen kontakt: Direktør Jesper Villadsen på mail: jesper@pingit.dk   
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