Vi expanderar och söker nu:
Erfaren IT-tekniker till finanskoncernen Norra Finans
Vill du arbeta på ett företag med en öppen och välkomnande miljö samt en härlig
gemenskap? Vi jobbar tillsammans, vi har inga hierarkier och du har stora möjligheter att
utvecklas både personligt- och yrkesmässigt.
Välkommen till det moderna finansbolaget!
Norra Finans är en finanskoncern som huvudsakligen erbjuder fakturaköp till
medelstora- och stora bolag i de nordiska länderna. Koncernen erbjuder även
inkassorelaterade tjänster och har kontor i Haparanda, Stockholm och Helsingfors. I
dagsläget är vi trettiotal anställda i vårt team. Koncernen har en stark tillväxt och
löpande rekryteringsbehov vid samtliga driftställen.
Om tjänsten
Vi stärker upp vårt IT-team med ytterligare en medarbetare och söker därför dig som gillar
teknik, är driftig, tar egna initiativ, är modig och målfokuserad IT-tekniker för placering på
kontoret i Haparanda, resor till våra andra kontor kan förekomma. Du trivs med att arbeta
självständigt såväl som i team. Du kommer arbeta med serverbaserade lösningar och ITinfrastruktur för att hjälpa oss utveckla vår IT-miljö för att på bästa sätt stödja
verksamheten.
Vi söker dig med några års erfarenhet inom nedanstående områden:
• Microsoft Server plattformar: Windows Server, AD, Office365
• Microsoft Klient plattformar: Windows 7/10
• Nätverk: brandväggar, switching och routing
• God svenska och engelska, i såväl tal som skrift, finska är meriterande
Placeringsort: Haparanda
Tillträde: Enligt ö k
Typ av anställning: Heltid, Tillsvidareanställd
Arbetstider: Dagtid med möjlighet till flexibilitet utefter eget ansvar
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Vem är du?
Vi söker dig som arbetat som IT-tekniker i några år och trivs i en verksamhet med högt
tempo och korta beslutsvägar. Du är en resultatinriktad person som driver dina projekt
fokuserat och stabilt mot mål. Du har ett strukturerat arbetssätt och har förmågan att se
helheter men också sätta dig in i prioriterade områden på detaljnivå. Vidare är du en social,
hjälpsam och pedagogisk person som alltid erbjuder bästa tänkbara service.
Ansökan
Tjänsten skall tillsättas omgående och intervjuer sker löpande.
Är du intresserad av att veta mer eller ansöka till tjänsten, vänligen kontakta ansvarig
rekryterare:
Norra Finans | WWW.NORRAFINANS.COM
Haparanda office: Storgatan 76, 953 32 Haparanda, SWEDEN| PHONE: +46 922 242 100
Helsinki office: Kumpulantie 3, 00520 Helsinki, FINLAND | PHONE: +358 10 286 2030
Stockholm office: Humlegårdsgatan 20, 102 16 Stockholm, SWEDEN| PHONE: +46 8 5544 9000

Mika Oinas, IT-ansvarig
070-210 4142
mika.oinas@norrafinans.com
Norra Finans Sverige AB
Box 124
953 23 Haparanda
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