
 

Confirm er en professionel og ambitiøs ingeniørvirksomhed, som hjælper Danmarks førende medicinal- og medico-virksomheder med at sikre 
’Quality of life’ for alverdens medicinbrugere. Vores dygtige konsulenter skaber de gode resultater. Vores fælles målsætning er at være den 
foretrukne partner inden for Automation & Validation.   

 

 

 

 

Confirm A/S søger IT entusiast til studiejob 

Confirm A/S søger en ung og energisk IT-studerende til en innovativ og travl virksomhed. Confirm A/S har 

base i Roskilde og har eksisteret i over 10 år. Vi er en konsulentvirksomhed som har et rigtig godt 

samarbejde med mange af de førende pharma-virksomheder i Danmark. Vi har derfor brug for dig til at 

understøtte vores interne IT-afdeling. 

Lidt om dig… 

Du er godt i gang med din uddannelse, men mangler måske at kunne føre din viden ud i praksis. Du har sans 

for IT og trives i et pulserende miljø, som byder på nye udfordringer. Du skal være interesseret i et tæt og 

humørfyldt samarbejde med dine kolleger. Du kan arbejde selvstændigt og er målrettet og har sans for 

helhedsorienterede løsninger. 

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være… 

• Daglig vedligeholdelse af IT servere og systemer 

• Opsætning af nye IT servere og systemer 

• Undersøgelse/afhjælpning af IT problemer 

• Undersøgelse af system muligheder 
 

Vi tilbyder… 

En attraktiv og udviklende arbejdsplads, hvor vi passer rigtig godt på hinanden. Som vores nye kollega får 

du et spændende og afvekslende job i en virksomhed i udvikling. Du får mulighed for at sætte dit eget præg 

på arbejdsgangene og processerne. Vi har brug for dig ca. 10 timer om ugen. 

Er du vores nye kollega… 

Synes du at jobbet virker spændende, så send gerne din ansøgning samt CV til job@confirm.dk hurtigst 

muligt – men vi venter gerne på den rigtige. Du kan finde flere oplysninger om os på confirm.dk. 

Vil du vide mere om jobbet, så er du velkommen til at kontakte Sean Nielsen (sn@confirm.dk /2757 1762) 
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