Vill du bli Itevos nästa IT-tekniker?
Itevo, med kontor i Varberg, Karlstad och Stockholm befinner sig i tillväxt och behöver
därför hitta nya kollegor. Vi värnar om en attraktiv och trivsam arbetsmiljö där du ingår i
ett team med professionella och engagerade kollegor. Hos oss får du möjlighet att
utvecklas i ett spännande börsnoterat företag. Vi ansvarar tillsammans för att skapa en
positiv arbetsmiljö och god affärsmässig stämning på företaget. De affärsområden som
Itevo verkar inom är IT-konsulting, Affärssystem, Dokumenthantering, Hosting och
Telefoni vilket innebär att vi är en helhetspartner för företagets B2B-kunder. Målet för
Itevo är att bli hela Sveriges lokala IT-partner.
Som IT-tekniker på Itevo arbetar du nära kund med en vardag som är dynamisk och
erbjuder varierande arbetsuppgifter. Du arbetar i ett engagerat team som tillsammans har
flerårig och gedigen yrkeskompetens inom teknik, ekonomi och affärsutveckling.
Arbetsmiljön ger dig frihet under ansvar och rollens flexibilitet skapar förutsättningar
utifrån dina behov. För att du ska trivas och må bra hos oss erbjuder vi även bra
personalförmåner såsom friskvårdsbidrag och tjänstepension. Som IT-tekniker styrs dina
arbetsuppgifter främst utifrån kundens unika behov. Tjänsten innebär att du arbetar med
installation och underhåll av och i kundens IT-miljö där vi framförallt arbetar med
Windows som operativsystem. Det förekommer även andra system beroende på hur
kundernas behov ser ut. Vidare supporterar du kunderna genom att ta hand om och lösa
ärenden som kommer från övervakning eller direkt från kunden tillsammans med dina
kollegor.
- Teknisk bakgrund, gärna med utbildning inom IT- och nätverksteknik.
- Goda kunskaper om hårdvara och operativsystem.
- Erfarenhet från konsultbranschen och kundrelaterade uppdrag är meriterande.
- Erfarenhet av Office365, certifiering hos tex Microsoft samt erfarenhet av projektledning
är meriterande.
- Erfarenhet av Sharepoint och Pyramid uppskattas.
Som person är du förtroendeingivande och du trivs i att arbeta självständigt samt planera
och driva egna processer i samråd med kunderna. I och med att din vardag är dynamisk
och erbjuder varierande arbetsuppgifter är du flexibel och trivs med att arbeta med flera
projekt och kunder parallellt. Rollen ställer krav på dokumentation och kontakt med
kunder främst inom Sverige. Därmed förutsätter vi att du har god kommunikativ förmåga

och att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Eftersom du är Itevos ansikte
utåt lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tillämpar löpande urval så var
inte sen med att visa ditt intresse. Vi ser fram emot att läsa dina ansökningshandlingar!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Placering: Flera olika. Bland annat Varberg, Karlstad och Stockholm.
Verkar det här intressant?
Vi hoppas det i alla fall! Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka
ansökan och din CV till job@mavshack.com. Märk gärna ansökan med “IT-tekniker”.
Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan
snarast, dock senast den 16 oktober 2022.

