
2st Nätverkstekniker 

Om tjänsten 

Vi söker dig som har minst 2 års arbetslivserfarenhet som systemtekniker och som har viljan att 

utvecklas, är engagerad och har en stor nyfikenhet på framtiden. Nu behöver vi stärka upp vårt 

konsultteam med ytterligare en medarbetare eftersom vi står inför många nya utmaningar och 

uppdrag. 

Du kan komma att vara delaktig i flera olika projekt hos både offentliga som privata aktörer. Vi 

arbetar vanligtvis med hela processen, från planering och genomförande till avslut, allt enligt 

kundens önskemål. Oftast är den ena dagen inte är den andra lik, där beslutskraft behövs och där 

kommunikationen med andra är en viktig del av arbetet. Du kommer att utföra dina arbetsuppgifter 

antingen självständigt ute hos kund eller inne på kontoret.  

I rollen som systemtekniker kommer du att arbeta med drift och support av vår kunds 

mjukvaruplattformar samt underhåll av servrar, nätverk och applikationer i företagets interna IT-

miljö.  

Du kommer att ha ett nära samarbete med projektets olika inblandade aktörer såsom 

projektmedlemmar, leverantörer, andra tekniska konsulter och intressenter. Du ansvarar även för att 

arbetet genomförs enligt kundens krav och önskemål gällande lagar, regler och interna 

arbetsinstruktioner.  

Beroende på uppdrag så kan du komma att ha ekonomiskt ansvar för projekten och skall 

kontinuerligt följa upp projektet mot satta mål gällande tid, kostnad och innehåll.  

Du kommer att få en grupp fantastiska kollegor som är sociala, duktiga och kvalitetsmedvetna. Vi alla 

hjälps åt med kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Ständig kompetensutveckling är en självklarhet och 

baseras på respektive konsults behov. 

Då våra kunder kan vara placerade på annan ort så kan kortare resor förekomma i tjänsten. 

Start: Omgående, Placering: Göteborg 

 

Din profil 

Vi söker dig som 

• har minst två års erfarenhet av arbete med IP-baserade nätverk.  

• har minst två års erfarenhet av arbeten med brandväggar, switchar, routrar och VLAN. 

• har minst två års erfarenhet av arbete med administration, konfiguration, felsökning, 
installation, uppgradering av IT-system.  

• har B-körkort.  

• har god förmåga för att kunna tillgodogöra sig information och utbildning på engelska.  
 

Vi tror att du som söker har ett stort teknikintresse. Som person är du social och serviceinriktad med 

en säljande och rådgivande personlighet. Du har lätt för att kommunicera och ser gemenskapen och 

samarbetet med kollegor och kunder som en självklarhet. Vidare är du stresstålig och analytisk med 

en stor förmåga att kunna prioritera i ditt arbete.  

 



Ansökan 

Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: 

kristin.tubbero@questate.se. Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de 

som motsvarar ansökningskraven. 

Vid ansökan var god ange referens: Nätverkstekniker 

 

Om verksamheten 

Questate är ett mindre och personligt konsultbolag som erbjuder konsulttjänster inom 

Entreprenadstyrning/Projektledning, Ledningssystem och Entreprenadjuridik. Bolaget startades för 

mer än 20 år sedan och har sedan starten varit en trygg och stabil arbetsgivare, med mycket frihet 

under ansvar. Kontoret finns i centrala Göteborg med gratis parkeringsplatser precis utanför entrén, 

alternativt 20 min promenad från centralstationen eller ett par hållplatser med buss.  

Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och 

förutsättningar. Etik och moral är högt prioriterade hos oss. Läs mer om företaget här: 

www.questate.se 

 

Kontakt 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kristin Tubbero, VD på 0700-377 446 alt. en utav våra 

mest erfarna projektledare Thomas Lundgren, 0733-312200. 
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