
Popermo Forsikring GS
Popermo’s historie er fortællingen om initiativrige politiansatte, som i 1963 fik en idé. De ville lave deres eget forsikringsselskab, så de kunne købe billig
kaskoforsikring til deres biler, for politiansatte var jo gode bilister og havde få skader. Ideen blev ført ud i livet, og ’Popermo –  vores forsikring’ blev en realitet. 
Efter mere end 50 år i branchen sælger vi alle private forsikringer til ansatte indenfor politi, sundhed, skole og mange flere medlemsgrupper. Popermo er i dag et 
moderne forsikringsselskab med mere end 25.000 medlemmer, 40 medarbejdere og en årlig omsætning på 249 mio. kr.

Vi søger...
- en engageret, nysgerrig og serviceminded IT-support elev. Sammen med andre
kollegaer i IT-afdelingen skal du varetage daglig IT-support (1. og 2. level på software og
hardware), rutineopgaver og andre driftsopgaver i vores infrastruktur. Du får kompetencer
til at løse de daglige opgaver, og du får mulighed for at udvikle dig igennem nye opgaver og projekter. 

Dine kvalifikationer:
Du skal have bestået IT-supporter grundforløb 1 + 2, og du må gerne have en gymnasial uddannelse eller anden 
ungdomsuddannelse bag dig. 

Som person er du selvstændig, ansvarsbevidst og serviceorienteret. Du har flair for IT, er struktureret og er god til 
at kommunikere, skriftligt og mundtligt, og med godt humør. 

Om os - Popermo Forsikring:
Vi er et medlemsejet forsikringsselskab, der arbejder på høj medlemstilfredshed, et positivt og motiverende
arbejdsklima og en styrkelse af vores markedsposition. Vi ønsker at være teknologisk tidssvarende 
og opretholde stor medlemstilfredshed i kraft af høj service og brugervenlige digitale løsninger. 

Vores IT-systemer ligger primært lokalt, men vi anvender også Microsoft 365, Azure og andre cloud løsninger.
Vi arbejder primært med Microsoft og Cisco som platforme. Vi har en udviklingsfunktion, der udvikler og 
vedligeholder vores eget forsikringssystem, som også bygger på Microsoft teknologi. 

Som ansat i Popermo er det naturligt, at du bidrager aktivt til den organisatoriske, administrative og faglige
udvikling. Vi tilbyder attraktive løn- og ansættelsesforhold, et inspirerende arbejdsmiljø og ikke mindst gode
kollegaer.

Er du vores nye kollega?
Finder du jobbet interessant, sender du din ansøgning og CV til hr@popermo.dk. Vi indkalder løbende til
samtaler med henblik på ansættelse snarest muligt. Ønsker du en uddybning af jobbeskrivelsen, er du meget
velkommen til at kontakte IT-chef Bjørn Damsgaard på 81 40 86 00. Vi glæder os til at høre fra dig.
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Popermo er et dansk forsikringsselskab
og er medlem af Garantifonden
for skadesforsikringsselskaber

IT-support elev


