Ledig tjänst – It support
________________________________________________________
Har du goda kunskaper inom It och teknik och vill jobba på ett bussbolag? Är du utbildad och har
erfarenhet inom området? Är du intresserad av teknikfrågor? Är du dessutom utåtriktad och har ett
stort engagemang, så är du rätt person för den här tjänsten.

Dina arbetsuppgifter
Som It support säkerställer du att företagets program och It system fungerar. Detta innebär i
förekommande fall support samt teknisk kompetens för att lösa problem. Tjänsten innebär att du
skall ta hand om/installera/dokumentera företagets datorer/telefoni/Wifi system/elektroniskt
nyckelsystem samt säkerställa att detta sker enligt företagets rutiner och policys.
I våra ca 800 fordon finns det en hel del teknik. Tjänsten innefattar till viss del ansvar för It/teknik i
våra fordon. Resor i tjänsten förekommer.

Din profil
Vi söker dig som har rätt attityd för uppdraget. Du skall ha en avslutad gymnasieutbildning. Goda
tekniska kunskaper samt ett intresse för It och teknik. Du känner dig helt bekväm med att arbeta
med deadlines. Meriterande är erfarenhet av liknande arbete. B-behörighet är ett krav.

Om företaget
Connect Bus utför persontransporter i den allmänna kollektivtrafiken med linjebussar, flexlinjebussar
och med fasta fordon för serviceresor och skolskjutstrafik. I dagsläget är vi cirka 1 400 medarbetare
och förfogar över 800 fordon på samtliga depåer ute i landet. Connect Bus huvudsakliga mål är att
göra varje resa till en positiv upplevelse för resenären. Vårt stora engagemang för resenären,
säkerheten och miljön bidrar starkt till att uppnå detta mål. Våra värderingar tillför en tydlig struktur
och vägledning i det dagliga arbetet,

Arbetsplatsbeskrivning
Du kommer att vara placerad på vårt huvudkontor i Göteborg, direkt underställd företagets tekniska
chef.

Anställningens omfattning Anställningsform: Tillsvidareanställning efter provanställning.
Omfattning: Heltid, snarast eller enligt överenskommelse.
Ansökningsperiod

Skicka in din ansökan senast den 2019-04-30
Ansökan via mail/kontaktperson
irene.svanson@connectbus.se, Irene Svänson, Connect Bus Sverige AB, bifoga CV, anställningsbetyg
och kontaktuppgifter och från minst 2 referenspersoner.
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