Intern IT-Support till Nordic Growth Market
Har du ett brinnande intresse för IT och tidigare erfarenhet av IT-Support? NGM söker just
nu dig som är intresserad av att arbeta med Intern IT-Support i en bred roll. Vi erbjuder dig
en tjänst med varierande arbetsuppgifter i en arbetsmiljö som präglas av hjälpsamma
kollegor och högt i tak!

ARBETSBESKRIVNING
I rollen som Intern IT-Support kommer du tillsammans med ytterligare en kollega att
supportera övriga kollegor i organisationen. Inkommande ärenden varierar i hög grad och
ställer därför krav på god problemlösningsförmåga.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att;




Ta emot, lösa och dokumentera serviceärenden i ärendehanteringssystemet
Felsöka, installera och konfigurera hårdvara såsom stationära och bärbara datorer,
telefoner och skrivare
Felsöka, installera och konfigurera mjukvara såsom Windows 7 och 10, MS Officepaketet, Browsers och PDF-läsare

KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har;










Relevant gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom IT
Erfarenhet av, men framförallt intresse för, arbete inom IT-miljöer
Tidigare erfarenhet av att arbeta med Windows och MS Office-paketet
God system- och datorvana
Goda språkkunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av helpdesk/first line (Meriterande)
Tidigare erfarenhet av Microsoft-produkter, exempelvis Exchange Server (Meriterande)
Kunskaper i Powershell (Meriterande)
Kunskaper i Linux (Meriterande)

För denna tjänst lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är
handlingskraftig, ansvarstagande och noggrann i arbetet. Du trivs i en självgående roll och
strävar efter att ge förstklassig service. Därtill har du har ett stort tekniskt intresse.

OM NGM
Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med tillstånd från svenska
Finansinspektionen. Vi är ett helägt dotterbolag till tyska Boerse Stuttgart, en börs som
liksom NGM alltid sätter privata investerares intressen främst. Vi tror på transparens och
likabehandling och använder modern teknik för att reducera byråkrati och onödiga
kostnader.
Förutsättningen för en effektiv handel är ett driftsäkert, flexibelt och stabilt handelssystem.
Det erbjuder vi givetvis också. Handelssystemet Elasticia används på marknader vi driver
själva samt av externa kunder som exempelvis svenska Spotlight Stock Market och
schweiziska BX Swiss.
Vid ingången av 2018 kan fler än 10 000 värdepapper handlas på NGMs marknader i
Sverige, Danmark, Finland och Norge. Vår ambition är att fortsätta utveckla den mest
effektiva och kundvänliga börsen i Norden tillsammans med våra kunder.

ÖVRIG INFORMATION
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid. Behovet sträcker sig t.o.m. 2019-12-31
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Centrala Stockholm (T-Centralen)
Upplysning: Vid eventuella frågor vänligen kontakta hr@ngm.se
Ansökan: Välkommen med din ansökan till hr@ngm.se, senast 2019-02-10. Urval och
intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag.

