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Besöksadress: Viktoriagatan 24 | 54233 Mariestad | Växel: 0501-278030 | E-post: info@elektronikhuset.se | elektronikhuset.se 

VAT-nummer: SE556321363501 

Vi söker IT-tekniker som är redo för nya 

utmaningar på ett expanderande företag 
 
Nu letar vi förstärkning till vår IT-avdelning och söker efter tekniker främst för drift och 

support. 

 

Jobbet passar dig som är strukturerad och kvalitetsorienterad gärna med ett par års erfarenhet 

från support, serverarbeten och installation av nätverk. Du kommer jobba med drift av våra 

och kunders servrar och IT-system. Du ska kunna hjälpa våra kunder till effektiva och smarta 

lösningar utifrån kundens unika förutsättningar. 

Som person bör du därför vara utåtriktad och självgående samt ha lätt att samarbeta med såväl 

kunder som kollegor. Nyfikenhet och en önskan att lära sig nya saker är självklarheter. Du tar 

gärna egna initiativ för att hitta lösningar och har en fallenhet för kreativt tänkande och 

problemlösning vid felsökning. Du innehar B-körkort. Det är meriterande om du har 

erfarenhet av AD, SQL, Exchange, Virtualisering Hyper-v eller liknande. Många av våra 

kunder finns inom vårdsektorn så meriter där ifrån är önskvärt. 

 

Elektronikhuset i Mariestad AB är ett företag verksamma inom IT och Telecom med ca 20 

anställda. Vi arbetar först och främst i Skaraborg men även i angränsande län. Hos oss arbetar 

du tätt tillsammans med drivna och kompetenta kollegor, vi har roligt tillsammans och 

förväntar oss att du vill vara en del av gemenskapen på företaget. Vi erbjuder dig ett 

utvecklande arbete som ställer höga krav på dig som medarbetare men med stor ansvarsfrihet 

i att utveckla och förbättra ditt arbete. Hos oss får du en trygg anställning med bra villkor och 

möjligheten att påverka ditt eget arbete och utveckling samt företagets utveckling inom 

branschen. 

 

Låter tjänsten intressant? 

Skicka då ansökan och CV via mail till nils-ake@elektronikhuset.se Märk ansökan 

”Jobbansökan IT-tekniker”. 

 

Vi ser fram emot din ansökan! 

 

 

 


