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Biometria bidrar till att affärer kan genomföras med högt förtroende på en korrekt
grund genom opartisk mätning och redovisning. Vår roll är också att förmedla
och förädla affärskritisk information mellan köpare och säljare av skogsindustriell
råvara, att effektivisera administrationen mellan parterna och utveckla servicetjänster till nytta för våra medlemmar. Hos oss finns 800 medarbetare i hela
landet.

Vi söker infrastrukturtekniker till
Verksamhetsområde Utveckling/IT
med placering i Sundsvall
Vårt erbjudande

Vi erbjuder dig ett självständigt arbete i ett framåtsträvande företag där du får möjlighet att vara med att påverka och utveckla för
framtiden. Våra värdeord inom Biometria är opartisk, professionell och rationell. Som anställd ansvarar du för att vara väl insatt
i företagets strategiska inriktning och övergripande mål.
Biometria verkar för att skapa en attraktiv arbetsplats med
öppenhet och ett tillåtande klimat. Vi välkomnar dig att bidra till
verksamheten med din kompetens – Det är bra att vi är olika.

Ditt ansvar

Du kommer att tillhöra gruppen Infrastruktur som hanterar
Biometrias teknik-/hårdvaru- samt middlewareplattform. Det vi
utvecklar och ansvarar för används i företagets IT-tjänster för
exempelvis inmätning inom virkes-, transport- och biobränsleaffärerna.

Läs mer om tjänsten på nästa sida
Biometria, Dag Hammarskjölds Väg 58 C, 752 37 UPPSALA
www.biometria.se
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Du kommer att ingå i ett av våra självstyrande team inom Infrastruktur där du tillsammans med teamet säkerställer att systemen fungerar och levererar enligt SLA. Beredskap ingår i arbetet.
Du får använda dig av dina tekniska specialistkunskaper och
arbeta i gränslandet mellan utveckling och infrastruktur/drift
och får vara en drivande kraft samtidigt som du får möjligheter
att samarbeta med andra i våra agila team.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är utveckling och drift av SDC:s
plattform där grunden idag består av Unix/Linux, Microsoft Windows/Azure, Microsoft Dynamics 365.Automatisering är också ett
viktigt område som kommer att ingå i arbetsuppgifterna.
Du kommer att arbeta med:
• Systemadministration i Unix/Linux/Microsoft Azure
• Hantering av middleware som t ex. IBM MQ, IBM Integration
Bus, IBM Datapower och IBM Websphere Application Server
• Installation och drift av SDCs tjänster i Unix/Linux/Microsoft
Azure

Vem är du?

Du har kompetens inom:
• Linux – Unix, Middleware IBM
• Utveckling i Microsoftmiljöer
• Microsoft Azure, Microsoft Dynamics, Microsoft SQL Server,
Oracle
• Drift och övervakning av IBM och Microsoftmiljö
• PowerShell programmering
Som person är du noggrann, självgående och drivande samt har
ett kvalitetstänkande dvs. du är mån om att det du arbetar med
blir rätt. Du är orädd och nyfiken samt gillar utmaningar. Vi ser
gärna att du kan tänka utanför ramarna och har fantasin att
förutse vad som kan gå fel. Detta för att upptäcka och förhindra
avvikelser redan innan de uppstår.
Du gillar att jobba i ett öppet klimat, där vi fungerar tillsammans
i en grupp som har helhetsansvaret för de tjänster som finns
inom Infrastrukturområdet.

Läs mer om tjänsten på nästa sida

Biometria
Box 89 | 751 03 UPPSALA | www.biometria.se
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Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetenser förvärvade genom yrkeserfarenhet. Certifieringar från IBM,
Microsoft och inom ITIL är meriterande.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Jan-Erik Wikman, tfn 010-228 50 90.
Fackliga företrädare är Marie Söder för Unionen, tfn 010-228 51 39
och Jens Nordenberg för Akademikerföreningen, tfn 010-228 51 16.

Din ansökan

Skicka ansökan med cv till rekrytering@biometria.se senast den
6 januari 2019.

Genom din ansökan samtycker du till att Biometria får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbete kopplat till denna tjänst i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR
(https://datainspektionen.se).
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