Systemadministratör till Input interiör i Göteborg
Det är engagerade medarbetare med höga ambitioner som har utvecklat Input interiör till vad vi är idag, Nordens ledande
oberoende inredningskoncern. Följ med på den fortsatta resan och bli en av oss! Nu söker vi systemadministratör till vår
IT-avdelning.
Vad vi kan erbjuda
Input interiör i Göteborg utökar verksamheten och söker medarbetare till vår IT-avdelning. Hos oss får du en varierad
vardag där du är med och underhåller samt vidareutvecklar IT-miljön som bland annat består av vårt affärssystem, intranät,
nätverk, klientdatorer och e-postsystem, där ledorden för arbetet är stabilitet, användbarhet och flexibilitet. Utöver ren
systemadministration arbetar du också med telefonsupport i IT-relaterade frågor till våra kollegor på 22 kontor runt om i
Sverige och Finland.
Genom internutbildning och löpande feedback får du möjlighet att bygga på dina kompetenser och bli en viktig resurs
i företagets fortsatta framgång. Vi erbjuder rätt person att ingå i vårt team på IT-avdelningen vid huvudkontoret på
Fältspatsgatan 2 i Göteborg. Här sitter även det lokala säljkontoret, ekonomiavdelningen, marknad och ledning.
Vad vi söker
Vi söker nya medarbetare med mycket driv som inte räds utmaningar. För att lyckas i rollen som systemadministratör är du
strukturerad i ditt arbetssätt, lösningsfokuserad och kreativ. Du arbetar självständigt men då du även arbetar i team så krävs
att du är en bra lagspelare som är duktig på att kommunicera. Vi värdesätter också att du ser helheten i det vi gör och kan
bidra med dina egna idéer och tankar.
Då miljön på serversidan främst består av Linux är dokumenterade kunskaper inom Linux (Debian/Ubuntu/RedHat) ett
krav. Du har dessutom goda och dokumenterade kunskaper inom ett eller flera av våra kärnsystem:
• VMwAre ESXi
• Watchguard M300
• HP Procurve
• Unifi Controller
• Nimble Storage
• Oracle Database
Ansök snarast
Välkommen med din ansökan snarast, dock senast 4 maj. Urval och intervjuer sker löpande. Maila din ansökan, med CV
och löneanspråk, till systemadmin@inputinterior.se
Eventuella frågor besvaras av Dieter Modig på 0733-02 59 71 alt. dieter.modig@inputinterior.se

Input interiör
När Input interiör startades 1987 var drömmen att skapa ett inredningsföretag som var oberoende och jobbade med god design. Idag är det verklighet. Input
interiör är Nordens ledande oberoende inredningskoncern med unik kompetens inom inredning av kontor och näringsliv, hotell och restaurang, skola och
utbildning samt vård och omsorg. Tillsammans är vi 400 medarbetare, på 22 orter i Norden och omsätter 2 miljarder kronor.
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