Your IT ger dig som IT-tekniker möjligheten att både bidra med och utveckla dina kunskaper för våra
kunder inom många olika branscher; bland annat IT, Telecom, Finans, Bygg, Fordon och Industri.
Your IT är sedan juni 2019 en del av Mavshack AB (publ) och står inför expansion till flera orter i
Sverige. Vi finns i dagsläget representerade i västra Sverige samt Stockholmsområdet.
Your IT värderar närhet till kund, förståelse för vår kunds affär och att vara lösningsorienterad i vår
natur.

Vi växer och behöver anställa 30 IT-Tekniker!
Vi söker dig som har:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Erfarenhet som IT-tekniker sedan tidigare (3-5 år)
God erfarenhet av arbete inom first line- och second line-support
God erfarenhet av att installera och konfigurera
Erfarenhet av roll-outs och projekt
Erfarenhet av att jobba med ärendehanteringssystem och SLA
Erfarenhet av att lösa avancerade IT-relaterade problem och utmaningar dagligen
Mycket god vana av att arbeta on-site och gillar kunder
Flytande tal och skrift i både svenska och engelska
B-körkort

Det är meriterande om du även har erfarenhet av arbete med support för Mac, PC, iPhone och
Android. Våra kunders miljöer innebär att vi jobbar bl.a. med Microsoft Windows server, VMWare,
Hyper V, nätverk, servers, Linux, brandväggar, säkerhet, Office 365, PC- och MAC-arbetsplatser.
Du är serviceinriktad, teknikintresserad, social och tycker om att arbeta med människor och gillar
verkligen problemlösning. Du trivs med att arbeta självständigt och att både arbeta ute hos kund med
direktkontakt med användarna samt även att arbeta remote.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Your IT är vi stolta över våra medarbetare, och tillsammans hittar vi rätt arbetsplats för dig. Vi har
en fungerande struktur för vår affär och huvudkontoret ligger i Varberg. Vi söker flera tekniker på (eller
i närhet av) följande orter:
Stockholm, Göteborg, Jönköping, Kalmar, Malmö, Norrköping, Umeå, Västerås, Örebro samt
Östersund.
Vi erbjuder dig:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Trygg anställning
Kontinuerlig utbildning
Semesterersättning
Pensionsavsättning
Försäkring
Fast lön
Rörlig teambaserad ersättning
Möjlighet att delta i koncernens optionsprogram
Goda karriärmöjligheter inom koncernen för rätt medarbetare

Kontakta oss via mail för mer information eller sänd din CV direkt till:
jobs@mavshack.com (Ange ”IT-tekniker” och önskad placeringsort i ämnesraden)

