IT-tekniker till HSB Uppsala
arbetsbeskrivning.
Gillar du att lägga pannan i djupa veck och lösa tekniska problem? Finner du samtidigt
glädje i att dela med dig av din kunskap och ge service i toppklass? Vi söker nu dig som har
bred teknisk kompetens och vill förenkla vardagen för glada och engagerade kollegor som
arbetar för att göra skillnad. Vi ser fram emot din ansökan!

ansvarsområden.
Som IT-tekniker hos oss erbjuds du ett tekniskt brett arbete där du får ta stort eget ansvar.
Du kommer att ha en varierande arbetsmiljö och vara i kontakt med många människor. I
rollen ansvarar du för drift & förvaltning av våra IT-system, men även för implementering av
nya system, automatisering och administration inom IT. Din placering kommer att vara i
Uppsala, en dag i veckan i Enköping och leveransen sker mot HSB samt mot vårt
dotterbolag Upplands Boservice.
Exempel på arbetsuppgifter:
•

•
•
•
•
•

Att via telefon, mail eller på plats stötta och hjälpa medarbetare i deras olika ITrelaterade problem. Detta kan exempelvis vara kopplat till deras datorer, surfplattor,
eller telefoner.
Installation, konfigurering och felsökning av hård- och mjukvara.
Framtagning av lathundar och revidering av rutiner och processer.
AD-hantering.
Inköp av hårdvara, telefoner, datorer och tillbehör
Bistå med teknisk kompetens i projekt.

kvalifikationer.
Vi söker dig som tidigare jobbat med IT-stöd, troligtvis i 1-3 år och har erfarenhet/kunskap
inom följande områden:
•
•
•
•

Windows OS 7/8/10
smartphones och telefonilösningar
installation, konfigurering samt uppdatering av mjukvara och OS
arbete i något affärssystem

Vidare kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper. För att vara
framgångsrik i den här rollen tror vi att du har ett genuint intresse för problemlösning och att
du får energi av att ge riktigt bra service! Vi ser även att du känner dig trygg i att arbeta
självständigt, kan ta egna initiativ, har ett strukturerat arbetssätt som balanseras upp med
god prioriteringsförmåga. Du kan uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska i både tal
och skrift. Då det förekommer resor i tjänsten så är även B-körkort och tillgång till bil ett krav.

Meriterande för denna tjänst är tidigare erfarenhet av fastighetssystem. Grundläggande
kunskaper inom iOS, skrivare, Windows Server och DNS/DHCP/TCP-IP är också positivt
men inget krav.

ansökan.
Denna rekrytering genomförs i samarbete med Randstad Technologies. För mer information
om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Sarah Hedenskog,
sarah.hedenskog@randstad.se. Då urval och intervjuer sker löpande kan tjänsten komma
att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt här.
Sista ansökningsdag är 17 november.

om HSB.
HSB Uppsala är en ekonomisk förening inom bostadssektorn som funnits sedan 1933.
Föreningen, som omfattar Uppsala län, ägs av sina drygt 22 000 medlemmar och ca 120
HSB-bostadsrättsföreningar. Vi har cirka 5000 bosparare och vi nyproducerar och förvaltar
bostäder. I HSB Uppsalakoncernen ingår det helägda dotterbolaget Upplands Boservice AB,
som tillhandahåller tjänster inom fastighetsförvaltning och fastighetsservice för såväl
bostadsrättsföreningar som fastighetsbolag och privata kunder. På HSBs kontor i Uppsala
arbetar drygt 25 personer, och här finns koncernledning, medlemsverksamhet,
fastighetsavdelning, förvaltningsavdelning samt verksamhetsstöd med koncernövergripande
specialistfunktioner.
HSB Uppsala med dotterbolag vill genom aktiv samverkan och utvecklad verksamhet skapa
goda värden för såväl medlemmar som kunder. HSB Uppsalakoncernen är, med sina cirka
185 anställda totalt, en välkänd aktör på länets fastighetsmarknad.
Mer information finns på:
https://www.hsb.se/uppsala/
https://www.boservice.se

