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Socialpædagogiske Seminarium søger IT-medarbejder 

 
Socialpædagogisk Seminarium har godt 250 studerende fordelt på 5 forskellige uddannelser: 
socialhjælperuddannelsen, socialassistentuddannelsen, den professionsrettede 
bacheloruddannelse til socialpædagog, den decentrale socialpædagoguddannelse samt 
dagtilbudsmedhjælperuddannelsen. Vi har p.t. ca. 45 ansatte hvoraf godt 20 er undervisere. 
Ud over seminariet i Ilulissat har PI/SPS afdelinger i Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk og Qaqortoq.  
 
Vi søger en IT-medarbejder med særlige kompetencer inden for IT-verdenen og AV-udstyr 
 
Vi forventer af dig, at du har: 

 Erfaring med MS Windows Server 2012 R2 + Windows Server 2016 + 2008 R2 samt 
Windows 7/10 på superbruger niveau, Windows Server Backup. 

 Erfaring med opsætning og drift af netværk samt WLAN 

 Erfaring med hjemmesidearbejde og formidling ”Wordpress” 

 Erfaring med betjening af lyd og lysanlæg (Light-jockey), samt foto / video erfaring 

 Erfaring med vedligehold og betjening af SmartBoard 

 Kendskab til ATTAT og dens server 

 Easy Install Management / MDT Image Deployment systemer 

 Erfaring med fjernsupport “1St.Line og SPOC. 

 Dantek Bibliotek systemer 

 Gode samarbejdsevner og humoristisk sans er klare fordele 
 
Vi kan tilbyde: 

 Initiativrige og dygtige kollegaer 

 Aktive studerende 

 Et seminarium, der hele tiden forandrer og udvikler sig. 
 
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold 
til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og 
pågældende forhandlingsberettigede organisation.  
 
Bolig  

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. 

Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. 

Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved 

ansættelsesforholdets ophør. 

 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være 

ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, 

herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. 

 
Yderligere oplysninger hos Nuka Kleemann på tlf. 38 35 50, mail: nuka@pi.sps.gl  
 
Stillingen ønskes besat 1. oktober 2018 eller efter aftale, og ansøgningsfrist er den 26. 
september 2018 
 
Ansøgning skal fremsendes via mail på adressen: allaffik@pi.sps.gl vedlagt ansøgning med 
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referencer og bilag.  
 
Ansøgningen stiles til Selvstyret og fremsendes til  
Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium 
Postboks 519 
3952 Ilulissat 
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