
VI SØGER
IT MANAGER
Har du lyst til at stå i spidsen for IT-infrastrukturen i en international vækstvirksomhed 
inden for sportstøj og -udstyr? Motiveres du af en alsidig arbejdsdag og det at have fingeren 
på pulsen i forhold til hvad der rører sig på IT-området og er du vild med at sikre det bedst 
mulige samarbejde med IT-leverandører? Så er denne stilling helt sikkert noget for dig!

Om virksomheden
Sports Group Denmark er en dansk ejet Sportswearvirksomhed, der blev etableret i 2012. Vi 
repræsenterer mere end 25 brands – herunder både internationale brands og brands designet 
og udviklet af Sports Group Denmark. Vi sælger altid vores sportstøj til konkurrencedygtige 
priser og har 2500 kunder primært i Skandinavien og Europa. Hovedsædet er placeret i 
Silkeborg med yderligere 8 afdelinger i Skandinavien, Tyskland og Kina. Sports Group Denmark 
har fokus på kvalitet, funktionalitet og design som vores vigtigste faktorer.

Til en nyoprettet stilling som IT Manager i Sports Group Denmark, bliver du den ansvarlige 
for at vores nuværende og fremtidige IT-infrastruktur har det rette set up til altid at kunne 
supportere vores forventede kraftige vækst. Du er personen med den bredde IT-viden og 
fingeren på pulsen i forhold til hvad der rører sig på området. Du ser muligheder frem for 
begrænsninger og som kan operere indenfor både det strategiske og det operationelle. 
Med reference til virksomhedens CFO, kommer du til at arbejde tæt sammen med vores 
eksterne konsulent Brian Riis, som de seneste mange år har haft det operationelle IT-ansvar 
i virksomheden og som er fast på lokationen flere dage om ugen. Herudover har vi samarbejde 
med flere store IT-leverandører, hvor du også her bliver nøglepersonen til at sikre det bedst 
mulige samarbejde. 
 

JOBBESKRIVELSE:
• Sikre den rette IT-infrastruktur
• Sikre IT-sikkerheden
• Sikre at vi bruger de bedste løsninger
• Udarbejde strategier indenfor IT-området
• Sparringspartner for ledelsen/forretningen ved valg af nye systemer og IT generelt
• Sikre at nye systemer integreres i IT miljøet
• Samarbejde med eksterne IT-specialister

JOBKVALIFIKATIONER:
• Du har stærke IT-faglige kompetencer 
• Du har minimum 5 års erfaring fra IT-branchen 
• Du har relevant uddannelse indenfor IT
• Du har erfaring med drift af IT i en virksomhed

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
• Du får tingene gjort færdig
• Du har evnen til at sætte dig ind i nye og komplekse problemstillinger
• Du er tillidsvækkende og ansvarsbevidst
• Du er empatisk og jordnær
• Du har lysten til at udvikle dig med virksomheden
• Du er glad, positiv og altid i godt humør

Stillingen skal bestrides fra vores hovedkontor i Silkeborg.

TILTRÆDELSE: Snarest
ANSØGNINGSFRIST: Snarest muligt - Vi afholder løbende samtaler med relevante kandidater

Send din ansøgning og CV til job@sports-group.dk mærket med ”IT Manager + dit navn” i 
emnefeltet. Eventuelle spørgsmål kan rettes til CFO Rasmus Hauge på +45 50 81 07 77.


