
BOULEBAR SÖKER YTTERLIGARE EN

IT-tekniker 
Nu söker vi en erfaren IT-tekniker som vill hjälpa vårt IT-team med installationer av t.ex. 
nätverk, molntjänster och trådlösa nät, utbilda medarbetare i användning av IT-verktyg,  
programmera in-house-lösningar, sköta teknisk dokumentation och skapa användarguider 
m.m. Du älskar teknik och människor, allra helst tillsammans. Du rör dig sömlöst mel-
lan olika IT-plattformar, verktyg och system, har stenkoll på molntjänster och gillar
att dela med dig av din expertis till andra. Och du vill vara med och skapa framtidens
IT-lösningar.

För den här rollen söker vi någon som är högskoleingenjör eller har motsvarande utbild-
ningsnivå. Du behöver också: 

Minst 2-3 års arbetserfarenhet
• Goda kunskaper i Office, Googles verktyg eller motsvarande
• Goda kunskaper i Chrome Books, Mac och PC
• Goda kunskaper i Windows
• Flytande engelska i tal och skrift

Kan du dessutom nedanstående blir vi extra glada:
• Flytande svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av Google Apps
• Erfarenhet av kassasystem
• Erfarenhet av utveckling och installation av webbtjänster, hemsidor och rapporte-

ringsverktyg
• Har arbetat med ärendehanteringssystem
• Har arbetat med Azure och/eller Amazon
• Programmeringskunskap (.Net #C, web services, molntjänster, API)
• Har arbetat med Jira
• Har arbetat med GIT eller motsvarande
• Har arbetat i team med externa leverantörer, gärna offshore-baserade
• Grundläggande kunskaper i Linux

I tjänsten ingår en del resor.

På Boulebar gillar vi rebeller som går sin egen väg. Tillsammans skapar vi en plats 
för människor att hänga och spela boule med vänner. Alltid med kärlek. Och självklart 
struntar vi i konventionerna. 

VI VILL ATT DU SKA TRIVAS
Därför satsar vi mycket på utveckling och utbildning. Dessutom åker vi varje år på  
inspirationsresor tillsammans. Och vi har ett gemensamt vinstdelningssystem.

Var: Stockholm   Hur: Heltid tillsvidare med provanställning   När: Så snart som möjligt

Skicka din ansökan till: jobbstockholm@boulebar.se senast den 22 sep. Vi 
intervjuar löpande.


