IT-konsult
Cantera IT-partner söker ambitiösa och drivna IT-konsulter med mycket god
teknisk kompetens och relevant utbildning. Vi tror att du trivs med att ställas inför
nya utmaningar och att du förstår vikten av att sätta kunden i fokus.
Du är tekniker/konsult med ett BRINNANDE intresse för IT-infrastruktur och en
önskan om att utvecklas inom området.
Vi tror att du trivs med att ställas inför nya utmaningar och att du förstår vikten
av att sätta kunden i fokus. Du vill arbeta med serverbaserade lösningar och
IT-infrastruktur. Du har en stor drivkraft i att få vara med och utveckla våra kunders
miljöer så de än bättre stödjer deras verksamhet.
Du kommer i huvudsak arbeta ute hos våra kunder. Kunskap inom storage och
serverprodukter och certifieringar inom HP, Cisco och Microsoft är önskvärt.
Kännedom inom Citrix/TS, Exchange, kommunikation, Symantec samt säkerhet är
meriterande.
Kunskaper och kompetenser som du bör inneha:
-Goda kunskaper om HP, EMC och Microsoft systemmiljöer
-God kännedom om säkerhet i nät, kommunikation mm
-God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift
-Tidigare erfarenhet av liknande uppgifter
Som person är du lyhörd, nyfiken och ödmjuk. Du har en förmåga att analysera
och förstå kundens problem och behov och kan därigenom leverera det kunden
behöver. Du ska vara engagerad och drivande inom ditt område, men samtidigt
prestigelös eftersom funktion och kvalitet alltid går före val av teknisk lösning.
Vi erbjuder utveckling, rejäl takhöjd och ett bra team.
Tillgång till bil och körkort är ett krav då vårt arbetsfält är Västra Götalands Län,
med tyngdpunkt på Bohuslän/Dalsland.
Våra IT-konsulter arbetar i en nära dialog med våra kunder för att på så sätt erbjuda
dem den bästa lösningen för just deras behov. För oss är det därför viktigt att
du motiveras av att arbeta i team och att du har förmågan att vara lyhörd och
kommunikativ.
Som person är du resultatinriktad och drivande samtidigt som du har ett stort mått
av ödmjukhet.
Vi tror att du har relevant eftergymnasial utbildning och gärna ett par års
arbetslivserfarenhet.

Vi söker i första hand dig som idag är verksam teknikkonsult.
Stämmer ovanstående in på dig? Vill du vara en del av en flexibel organisation
med stora utvecklingsmöjligheter? Då är det kanske just Dig vi söker!
Körkort B fordras
Varaktighet Tillsvidareanställning
Tillträde Omgående
Arbetstid/Varaktighet Heltid
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Lön Fast lön
Kontaktpersoner Christian Larsson Tfn 0522-146 71
Övrigt om ansökan Välkommen med ansökan via e-post till: christian.larsson@cantera.se
Rekryteringen sker fortlöpande.
Ansökan via e-post christian.larsson@cantera.se

