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saker att tänka på 
när du ska slå  

larm.

Har du modet att säga ifrån?
○ Whistleblowers. Om inte de anställda hade 
vågat berätta skulle vanvården inom äldre- 
omsorgen inte ha uppmärksammats. 

Men vad ska man tänka på för att inte få problem? 
Polisen Stefan Holgersson berättar utifrån sina egna 
erfarenheter. Sidorna 4–5

Foto: Nicklas Thegerström

Porträttet. läraren 
som gör succé  
i datorbranschen Sidan 6
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Automatisering 
hotar tjänstejobb

○○Enligt en studie som forskarna 
vid Massachusetts Institute of Tech-
nology gjort är det inte bara lytt 
till låglöneländer som är problemet 
för tjänstejobben, utan även auto-
matiseringen. Forskarna har funnit 
att teknologin är en viktig orsak 
till fenomenet ”jobless recovery”, 
det vill säga en återhämtning och 
stigande tillväxt i ekonomin utan 
sjunkande arbetslöshet, rapporte-
rar New York Times.  
   Automatiseringsprocesserna har 
på senare tid snabbt lyttat till tjäns-
tesektorer. Särskilt hårt drabbade 
är jobb i  till exempel callcenterfö-
retag, marknadsföringstjänster och 
försäljning. TT

Färre utländska 
studenter i Sverige

○○De utländska studenterna på 
master- och magisterprogrammen 
minskade med 60 procent förra 
läsåret. Minskningen har fortsatt 
under hösten.

Sedan höstterminen 2011 måste 
studenter som kommer till Sve-
rige på egen hand för att studera 
från länder utanför EU/EES och 
Schweiz betala avgifter för högsko-
lestudier i Sverige. DN

I korthet.Fråga karriärrådgivaren.

○○ Fråga: Anledningen till att jag skriver är att 
jag har blivit erbjuden en ny position inom en 
växande industriorganisation. Tjänsten inne-
bär en inlärningsperiod på 6 månader under 
nuvarande ägare av ett precisionsbearbetande 
industriellt företag, tjänsten kommer sedan 
att övergå till vd. Företaget är litet och har gått 
i samma spår de senaste fem–sju åren och 
behöver nystart.  
    Så långt är allt klart – men sen då? Jag har 
ingen erfarenhet av att leda en arbetsplats med 
den storleken på omsättning och personal. Det 
inns inga direktiv för min tjänst och jag har 
möjlighet att utforma den själv. Min fråga är 
alltså: vart ska jag vända mig om jag behöver 
hjälp och stöd i min kommande roll? 
    Jag behöver ett eller ett par bollplank för att 
diskutera idéer, personal, budget och marknad. 
Jag har fått tag i ett par mentorer men de är mer 
specialister inom sina områden än allvetande. 
Jag letar efter någon typ av organisation som 
hjälper nybakade chefer att leta sig ur knipor 
och strategiska problem.

○○ Svar: Först vill jag säga grattis till nya uppdra-
get. Vad roligt att du har fått förtroendet att ta 
dig an detta jobb. När du står inför en ny utma-
ning som chef är det viktigt att du omger dig 
med bra rådgivare. Här kommer några tips:

1 
Kolla runt i ditt nätverk och se vilka som har 
chefsjobb. Dessa är personer som redan har 

gjort den resa som du nu ska börja. De har med 
stor sannolikhet massor av bra råd till dig om 
både framgångar och misstag som de har gjort. 
Antingen träfar du dem en i taget på typ en 
ika eller lunch eller också bjuder du in några 
stycken och berättar ditt syfte med mötet. Fråga 
om de vill vara din rådgivargrupp under dina 
första sex månader på jobbet.

2
Om du är med i något fackförbund eller 
branschorganisation så kan du kolla om de 

har något stöd för chefer. En del har det, både 
mentorer och föreläsningar.

3
En organisation som Ledarna har fokus 
på enbart chefer. Där tror jag att du kan få 

mycket bra information

4
Skafa dig en egen mentor, som du kan 
bolla med. Jag rekommenderar att du tar en 

mentor på minst ett år. Ditt chefskap kommer 
att gå in i olika faser och du kommer att vilja 
bolla med någon kring dina olika utmaningar 
som uppkommer vartefter. En mentor är någon 
som har mer erfarenhet än du och som kan ge 
dig goda råd.

Vem ska jag som vd bolla 
mina problem med?

Receptionen. Söndag 27 nov

Helena Sjödin 
Öberg. Den som 
larmar 
måste 
vara stark

H
ar du också följt karaktären Saga 
Norén i den fantastiska tv-serien 
”Bron”? Soia Helin porträtterar 
en polis med klara aspergerbe-
teenden. Jag tänker att just en 
som hon skulle klara att vara en 

så kallad whistleblower – en anställd som 
ofentligt berättar om missförhållanden på 
en arbetsplats.  Hon är orädd och har ett ana-
lytiskt tankesätt som vida överstiger hennes 
empatiska och känsliga förmågor. 

Det är hennes knivskarpa logik som skulle 
göra att hon såg det orealistiska och inhu-
mana i att väga blöjor. 

Nej, protesterar ni kanske. Till det behövs 
mycket empati.

Men empati betyder inte alltid att man tar 
hänsyn till alla i hela världen. 

Man tar hänsyn till dem man måste. 
Till sina arbetskamrater som kan råka illa ut 

och till sin familj som kan komma i kläm. Man 
vill undvika bråk och konlikter med dem 
man har omkring sig. Sådant som en Saga 
Norén saknar förmåga att förutsäga.

Det troliga är att många som kommer till 
en arbetsplats där man uppmanas att väga 
de gamlas blöjor i stället väljer att ly därifrån 
till ett nytt jobb. Om man inte har ett mycket 
stort mod.

För den som har styrkan att larma om 
missförhållanden på jobbet ger DN Jobb 
femton tips i det här numret. Det viktigaste 
av allt är att inse att det kommer att bli en tuf 
tid och att det är viktigt att ha med sig facket. 
Och självklart börja med att se till att företags  
ledningen är informerad om missförhållan-
dena. Så att den har haft en möjlighet att göra 
något åt dem. 

Välkommen.

Redaktör: Helena sjödin öberg Telefon: 08-7381625  e-post: helena.sjodin.oberg@dn.se
Chefredaktör: gunilla Herlitz.  Tf ansvarig utgivare: anders olsson

För annonsering: 08-738 14 15.

Mitt arbetsverktyg. Frisören

”Saxen förlänger
mina ingrar”

○○”Sax och kam är mina viktigaste 
redskap, förutom känslan för form 
och färg. När jag fått idén om vad 
jag vill göra utför saxen tanken. 

Saxen är som en förlängning av 
mina ingrar. Har man en ny sax är 
man alldeles handikappad, man 
klipper sig lätt i andra handens ing-
rar, eftersom man är så van vid hur 
man ska måtta med den förra. 

Det inns hundratals modeller. 
Jag klipper med en jätteliten sax, 
en Matzusaki, som är handgjord i 
Japan och kostar 5○000 kronor. De 
lesta brukar vilja ha större saxar, 
men jag är van vid den.” Tove Nandorf

Susanna Wansölin 

26 år, Frisör.

Mina Verktyg
○○sax
○○Kam

 Karriärrådgivare
 Charlotte Hågård 
 jobb@dn.se

Har du frågor kring din arbetssituation – mejla din 
fråga till Charlotte Hågård.

VI  ÄR  S VER IGES   
BÄSTA ARBETSGIVARE

VECKANS  AFFÄRE
R

Nu söker vi vassa utvecklare inom Java, Oracle och Business Intelligence samt erfarna SAP-konsulter. 
Vi söker dessutom nyutexaminerade talanger till vårt aspirantprogram. Läs mer på www.se.capgemini.com



  3SÖNDAG 27 NOVEMBER 2011

Moderna Försäkringar, Sveriges snabbast
växande sakförsäkringsbolag söker nya

medarbetare;

HR & Personaladministratör

För mer information och ansökan, gå in på
www.modernaforsakringar.se/ledigajobb

Stockholms Hamn AB arbetar för att

göra Stockholm till en levande och

modern sjöfartsstad för invånare,

näringsliv och turister. I Stockholm

ingår även ansvar för innerstadskajerna

och service till skärgårdstrafik och

sjöburen lokaltrafik. Stockholms Hamn

AB är ett helägt dotterbolag till

Stockholms Stadshus AB. 

    Läs mer på stockholmshamnar.se.

Utredare/Omvärldsbevakare
Är du en samhällsintresserad utredare som

vill vara med och utveckla? Då har vi ett

förslag.

   Din roll blir att göra utredningar och

analyser samt svara på remisser. Du kom-

mer att arbeta med olika projekt både på

nationell- och internationell nivå. Samtliga

projekt har anknytning till transportsek-

torn samt sjöfartsklustret, några med EU-

finansiering.

Som person har du god social förmåga

med intresse av personligt nätverksbyg-

gande inom branschen. Vidare har du lätt

för att engagera och entusiasmera männi-

skor i din omgivning. 

För mer information kontakta
Charlotte Hoflin på 08-555 651 75 eller 
Anna Nordin på 08-555 651 71. Läs mer och
sök tjänsten via referensnummer 29751 på
poolia.se.

REKRYTERING OCH UTHYRNING AV KVALIFICERADE TJÄNSTEMÄN
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LEDARSKAPSEXPERT INOM LÖNLedarna är Sveriges chefsorganisation, chefernas 
egen yrkesorganisation med 86 000 medlemmar. 
Våra medlemmar är chefer i alla branscher och på 
alla nivåer. Hos oss får de dubbelt stöd, både i yrkes-
rollen som chef och som anställd - alltid med utgång-
spunkt i varje chefs individuella behov. Ledarna är 
fristående från fackliga centralorganisationer och 
politiskt obundet. Läs mer på www.ledarna.se och 
gilla oss på Facebook! 

För att ge bästa möjliga service till våra medlemmar 
eftersträvar Ledarna en personalsammansättning 
som speglar mångfalden i samhället.  Vi ser gärna 
sökande som bidrar till detta. 

Ledarna ser lön som ett viktigt instrument för styrning av verksamheten. Lönen ska sättas lokalt och individuellt och ska 
spegla individens prestation. Det ska vara tydligt vad som påverkar den egna löneutvecklingen. Utifrån denna plattform  
blir dina arbetsuppgifter bland annat att utveckla material, tjänster, mötesplatser och kurser inom följande delar:

- Chefen som lönesättare - förutsättningar, ledarskap, mandat, befogenheter

- Processen för lön – att sätta och följa upp mål, lönesamtal och utvecklingssamtal

- Jämställdhet och lön

- Lön och belöning – motivation och styrning

- Lön och olika förmåner

Du har mycket goda kunskaper om ledarskap, målstyrning och lönefrågor samt en adekvat akademisk 
utbildning eller motsvarande. Det är viktigt att du själv har egen erfarenhet som lönesättande chef 
samt kunskap om olika löne- och belöningssystem. Som person är du engagerad, utvecklingsinriktad 
och kreativ. Du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ och pedagogisk i tal och skrift. 
Givetvis delar du Ledarnas värderingar och syn på lön.

Ansök och läs mer om tjänsten på experis.se (annonsnr: 801151). För mer information kontakta 
Lotta Holme på Experis, tel 08-452 3328.

Experis är en sammanslagning av Manpower Professional och Elan.

Din kunskap gör skillnad.

Huddinge är näst största  

kommunen i länet med  

närmare 100 000 invånare.  

Våra högskolor och när heten  

till övriga Stockholm ger  

stora möjligheter för invånare, 

företagare, studenter och  

medarbetare. Vi vill ta tillvara  

och utveckla din kunskap.

Vi söker enhetschefer 
till individ- och  
familjeomsorgen!

Ungdomssektionen inom individ-  

och familjeomsorgen i Huddinge  

kommun har förändrats och utökats 
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huddinge.se/ledigajobb

Mer information om tjänsterna hittar du på 

Personal administratör  

med vilja att arbeta brett
Är du redo att axla rollen som HR-generalist? Vill du dessutom få utlopp för ditt  
driv och din förmåga att arbeta i samspel med andra? Då kan jobbet som personal-
administratör på vårt huvudkontor vara rätt för dig.

Du som söker har akademisk utbildning, gärna som personalvetare, samt minst tre 
till fem års erfarenhet från en liknande position. Självklart har du viljan att arbeta 
målinriktat och ta dig an ett brett spektrum av uppdrag inom personalområdet.

Vill du möta meningsfulla utmaningar på alla plan?

Läs mer på  
fonus.se/arbeta-pa-fonus
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Jobb Nystart
”Whistleblowers”. Känsligt att larma om missförhållanden på arbetsplatsen

Så vågar du 
larma om fel 
på jobbet

Sara Stenman
sara.stenman@dn.se

○○Rätten för ofentliganställda att 
anonymt kunna slå larm har en 
stark historisk tradition i Sverige. 
Men den har delvis satts ur spel på 
senare år i och med att allt mer skat-
teinansierad verksamhet läggs ut 
på entreprenad. 

Debatten om detta har pågått i 
många år i riksdagen och i en rad 
utredningar. Men alla förslag om att 
utvidga meddelarfriheten till privat 
verksamhet har hittills stoppats av 
politikerna med motiveringen att 
det inte går att kombinera med nä-
ringslivets behov av att värna afärs-
hemligheter.

Efter rapporteringen om missför-
hållanden i privat vård, har reger-
ingen nu givit besked att det ska 
utredas på nytt. 

–○○Det är inte oväntat. Det har 

funnits ett politiskt tryck i många 
år från olika håll. Men entrepre-
nadverksamheten har ju eskalerat 
så det kanske är dags för en slags 
utvidgning, säger Nils Funcke som 
är journalist och tryckfrihetsex-
pert.

Nils Funcke är också 
sekreterare i Yttran-
defrihetskommit-
tén, en utredning 
om hur grundlags-
skyddet ska se ut i 
framtiden.

Han tror att tiden 
nu faktiskt kan vara 
mogen för att utvid-
ga meddelarskyddet till privat verk-
samhet. Kraven på lagändring inns 
både från politiker både till höger 
och till vänster, från fackförbund, 
och från myndigheter som jobbar 
med kontroll av näringslivet som 
Finansinspektionen och Riksenhe-
ten mot korruption.

–○Det måste alltid innas undan-
tag från meddelarfriheten för att 
skydda vissa intressen men jag är 
övertygad om att det går att formu-
lera dem så att det kan lösas. Men 
jag tror inte på ”lightvarianter” av 
Lex Sarah-typ. De är inte tillräckligt 
starka. Det behövs en lagreglering 
med stöd i grundlagen.

Organisationsforskaren P-O Börn-
felt håller tillsammans med juristen 
Susanne Fransson på att slutföra en 
undersökning om yttrandefrihet 
i vård- och utbildningssektorn. På 
hela 40 procent av de undersökta 
arbetsplatserna fanns chefer som 
signalerade till medarbetarna att 
det är olämpligt att prata med me-
dier eller klaga hos facket. 

Det inns också en ny trend som 
enligt P-O Börnfelt beror på kon-
kurrensutsättningen av utbildning 
och vård. Den enskilda medarbeta-
ren tystar sig själv för att värna ett 
varumärke.

–○Lärare berättar för oss att de 
avstår från att prata med föräldrar 
och andra om resursbrist, mobb-
ning, hot eller våld. Om problem 
kommer ut får skolan färre elever 
och resurserna minskar ännu mer, 
säger P-O Börnfelt.

DN:s avslöjande om missförhållandena på 
vårdföretaget Carema hade aldrig skett om 
ingen vågat larma. Men vågar man säga ifrån? 
Vad ska man tänka på för att inte råka illa ut? 
    DN Jobb reder ut vad som gäller för dig som 
är privat eller ofentligt anställd.

För alla anställda

○○Har lojalitetsplikt mot sin arbets-
givare.

○○anställd inom vård och social-
tjänst ska alltid börja med att göra 
anmälan om missförhållande enligt 
Lex maria respektive Lex sarah till 
sin chef. då ska arbetsgivaren ut-
reda, åtgärda och eventuellt anmäla 
vidare till socialstyrelsen.

○○om arbetsgivaren inte agerar kan 
man begära hjälp av facket angå-
ende arbetsmiljön.

○○det är svårt att bevisa att löneut-
veckling eller karriär har bromsats 
på grund av att man framfört kritik.

○○det inns inget absolut skydd mot 
att bli av med jobbet för att man 
framfört kritik. man kan bli utköpt 
av arbetsgivaren enligt paragraf 38 
i las och kan få 6-32 månadslöner 
i skadestånd beroende på anställ-
ningstid . 

För privatanställda

○○Lojalitetsplikten mot företaget är 
starkare än yttrandefriheten.

○○Har anonymitetsskydd. Har rätt 
att tala med medier under anony-
mitet.

○○Kan bli uppsagd om man skadat 
företaget, till exempel genom att 
sprida information som skadar före-
taget – även om den är sann.

○○om missförhållanden är tillräck-
ligt allvarliga har man, enligt domar 
i arbetsdomstolen, ändå viss rätt 
att slå larm även om det skadar 
företaget. 

○○se till att du tagit upp din kritik 
tydligt med chefer innan du pratar 
med journalister eller andra utanför 
företaget.

För ofentligt anställda

○○Yttrandefriheten är starkare än 
lojalitetsplikten.

○○ Har rätt att prata om verksam-
heten anonymt med journalister – 
meddelarfrihet och meddelarskydd.

○○Chefen får enligt lag inte försöka 
ta reda på vem som har haft kontakt 
med medier – efterforskningsför-
bud.

○○arbetsgivaren får inte strafa den 
som slagit larm – repressalieförbud.

○○Får ändå inte avslöja uppgifter 
som har stark sekretess, till exempel 
med hänsyn till patients integritet 
eller rikets säkerhet.
Källa: susanne Fransson, docent rättsveten-
skap, göteborgs universitet

Börja med att bli en intern 
”whistleblower”. Det är 
polisen Stefan Holgerssons 
råd till den som tycker att det 
inns problem på jobbet.  
    Stefan Holgerssons har 
lera gånger kritiserat poli-
sens verksamhet och chefer, 
både internt och i intervjuer i 
tidningar, radio och tv. 

Sara Stenman
sara.stenman@dn.se

○○Ofentliganställdas starka lag-
liga rätt att prata med journalis-
ter ger inte något absolut skydd. 
Det har polisen Stefan Holgers-
son fått uppleva. 

–○Det inns många saker som 
är svåra att förklara. Att alla 
utom jag i en grupp har fått hö-
gre lönetillägg, att jag fått nej på 
tjänster jag sökt med konstiga 
motiveringar och att jag be-
handlats annorlunda än andra 
när jag sökt ledigt. 

Hans bild av vad som händer 
när man kritiserar sin organisa-
tion är att man strafas med ar-
betsuppgifter man inte tycker 
är roliga och att man får blickar 
och kommentarer från chefer 
när man går genom korridoren. 
Att arbetsgivaren i allmänhet 
försvårar saker för en. 

I våras spelade han in sin chef 
i smyg när chefen undrade vem 
som hade gett vissa fakta till 
Sveriges Radio, och anmälde 
sedan chefen till Justitiekans-
lern, JK. Anmälan är under ut-
redning.

Han ångrar inte det han sagt 
och gjort. Han säger att han ald-
rig har haft problem med sina 
närmaste chefer. Repressalier-
na har kommit högre uppifrån 
i organisationen. Från arbets-
kamrater har han fått hyllning-
ar och mycket stöd för att han 
vågat sticka ut hakan.

–○I dag har viljan att ge en 
positiv bild av sin verksamhet 
blivit så stark i alla branscher 
att det är svårare att prata om 
problem. Det blir extra allvar-
ligt när vi blir tystade eftersom 
polisen har i uppgift att skydda 
yttrandefriheten och ska stå 
för rättssäkerhet. 

Polisen  
anmälde 
sin chef 
till JK

Fakta: Detta gäller om du väljer att larma 15
saker att tänka på

Nils Funcke,
Foto: Jonas 
ekströmer 
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1 Börja som intern 
”whistleblower”. 
Prata först med din 

närmaste chef om proble-
men. 

 2 Kolla om din infor-
mation nått högsta 
ansvariga. Det är 

vanligt att chefer iltrerar 
information uppåt. Infor-
mera högsta ansvariga 
på ett så smidigt sätt 
som möjligt. Det väcker 
irritation att runda andra 
chefer. 

3 Upplys chefer om 
att det inns en 
utbredd irritation på 

arbetsplatsen och att det 
inns risk att problemet 

hamnar i medier. Rädsla 
för rapportering i medier 
kan vara mer efektiv än 
själva rapporteringen. 

4 Om du pratar 
anonymt med en 
journalist garan-

terar redaktionen din 
anonymitet. Men förklara 
saken noga för journalis-
ten så du inte blir röjd av 
misstag genom det sätt 
nyheten presenteras. 

5 Ibland måste man 
själv gå ut i medier 
och berätta öppet. 

Var beredd på reaktioner.

6 Det är lätt att 
felbedöma vilket 
stöd man ska få av 

olika chefer. Informellt 
får man starkt stöd från 
arbetskamrater och vissa 
chefer, men utåt står man 
väldigt ensam. 

7 Om man väl tar stri-
den måste man ta 
den fullt ut. Det blir 

bara värre om man börjar 
backa. När det känns 
tuft, tänk på hur viktigt 
problemet är. 

8 Inför olika steg i 
processen bör du 
tänka efter hur 

viktigt problemet är.  
Är det värt det?
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Stefan Holgerssons råd till visselpipan

2.079:-/mån* 

2.199:-/mån* 

10 % rabatt vid betalning av hela avgiften före 

31 dec 2011. Gäller de � esta av våra kurser/utbildningar. 

Ange kampanjkod DN3112

Hela kursutbudet

 www.axelsons.se

08-54 54 59 00

Förverkliga 
din dröm

Bli 
Friskvårds-
massör
Start: Sthlm 30 januari, Gbg 19 mars

* Delbetala utan ränta på 24 månader, se mer info på www.axelsons.se

884:-/mån* 

QR-kod

Medicinsk massageterapeut 
Start: Sthlm 30 januari, Gbg 19 mars 

Personlig tränare 
Start: Sthlm 24 februari

Ekologisk hudvårdsterapeut 
Start: Sthlm 5 mars

2.199:-/mån* 

Har du en fråga som rör jobb & karriär?
Maila: fragacoachen@wiseconsulting.se

Fråga Coachen
Fråga: Jag är arbetssökande och har vid flera
tillfällen stött på begreppet Personal Bran-
ding. Vad innebär detta?

Svar: Personal Branding handlar om att man
ser sig själv som ett attraktivt varumärke på
arbetsmarknaden. Detta egna varumärke
skapar man och bygger upp på samma sätt som man bygger upp
ett företags varumärke. Genom att profilera sig på ett bra sätt och
skapa något unikt för sig själv, ökar man chanserna att man syns i
mängden och därmed ökar man också sina chanser till nytt arbete.
I det personliga varumärksbyggandet handlar det bl a om att pla-
nera och lägga upp en noggrann strategi för hur man vill att det
egna varumärket ska uppfattas och vad det ska utstråla. Man ser
sitt arbetssökande som sitt personliga PR-arbete.
Lycka till / Anna

ANNONS

www.wiseconsulting.se

Örebro Universitet söker 

INTERNREVISIONSCHEF 
Ref nr CFP 205-167/2011 

Som internrevisionschef är du ansvarig för hela internrevisionen 

inom universitetet och kommer att självständigt arbeta med 

granskningsuppdrag inom ett stort antal olika områden.

Läs fullständig annons på 

www.oru.se/ledigajobb
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Porträttet. Fredrik Westman, lärare

Mitt i prick. 

○ Så bra är mitt arbetsliv

○ Så bra är mitt privatliv

○ Så lätt är mitt jobb att 
förena med privatlivet

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9 8 7 6 5 4 3 2 110

Han lämnade skolan och  
tog lektionen till webben
Många lärare har kört fast. Dålig 
lön och bristen på karriärvägar 
gör att de vill försöka använda 
och slå mynt av sina pedagogiska 
kunskaper i en annan bransch 
i stället. Fredrik Westman 
 lyckades.

Tove Nandorf
tove.nandorf@dn.se

 ○ 1992 lämnade Fredrik Westman 
50 år gammal heltidsjobbet som 
högstadielärare i matte, fysik och 
kemi. I stället började han sälja 
Apple-datorer till skolor. Nu har 
han lanserat ett eget IT-läromedel 
i matematik, WebMath, som börjar 
slå igenom i skolorna. 

Hur var det att byta bransch efter 
26 år som lärare?

– Det blev ett enormt lyft! Jag blev 
mycket bättre som lärare av att ha 
provat på den andra världen. Nu 
är jag 69 år och jobbar fortfarande 
runt 50 timmar i veckan, med mitt 
företag, och med att hjälpa ensam-
kommande lyktingbarn i matte. 
Jobbet är bland det roligaste jag vet, 
när jag inte cyklar eller åker skidor. 
Vad ick dig att vilja kasta loss från 
lärarjobbet?

– Jag hade haft många lyckosam-
ma år i yrket, men just då kände jag 
att jag var på väg in i väggen, och 
var tvungen att prova något annat 
innan det var för sent. Samtidigt vil-
le jag att det skulle vara något med 
pedagogik.

– Att sälja krävde att jag på ett 
pedagogiskt sätt kunde förklara för 
kunderna varför just de behövde 
datorn. I början av 90-talet var det 
nästan en lika stor utmaning som 
att förklara för en tveksam elev var-
för hon eller han behöver kunna al-
gebra och Pythagoras sats. För mig 
var det en konkurrensfördel, gente-
mot de mer datakunniga 30-åring-
arna.

– Sedan är ju lärare i regel allde-
les oerhört allmänbildade. När det 
började kärva lite i försäljningssam-
talen förde jag över diskussionen på 
andra ämnen, lyssnade efter vad de 
var intresserade av. Kunden kände 
sig bekräftad och viktig. På Apple 
var de alldeles förvånade över hur 
bra jag lyckades. 

Och sedan gick du över till multi-
media?

– Efter tre-fyra år tröttnade jag 
på köpa-sälja, sålde kundregistret, 
och ick loss lite pengar för att börja 
göra egen pedagogik på datorn. Det 
började pratas om multimedia, och 
det kändes som ett pedagogiskt 
verktyg som kunde bli hur bra som 
helst. 
I maj i år blev din egen baby 
WebMath klar?

– Ja, det är en sajt med 400 ani-
merade mattelektioner, som bland 
annat försöker förklara olika mate-
matiska begrepp på ett enkelt sätt 
för elever i årskurs 3–9 och första 
året på gymnasiet. Nu stiger an-
talet användare för varje månad, 
från 12 000 lektioner i september 

ser det ut att bli runt 25 000 i no-
vember.
Har du mött många lärare som 
hade velat byta jobb men inte 
vågat?

– Ja. Första halvåret undrade 
många tidigare kolleger hur jag vå-
gade. Det är klart att det var en ut-
maning, men jag kände att om det 
gick åt helvete så hade jag i alla fall 
lärt mig något.  Det var en kämpig 
period, men jag hade bestämt mig 
och det funkade.

– Många lärare har potential att 
göra något liknande, bara de tog 
mod till sig. Om ler lärare hade 
tillräckligt med självförtroende för 
att slänga sig ut, och kanske sedan 
återvända till läraryrket, så skulle 
skolan ha en enorm nytta av det.

50 år gammal lämnade Fredrik Westman 
lärarjobbet, och började sälja och utveckla 
it-produkter för skolan. Foto: Curt dahlgren

Fakta. Fredrik Westman

Ålder: 69 år.
Utbildning: Folkskollärare, adjunkt 
i matte, fysik och kemi, självlärd på 
datorer.
Bor: bostadsrätt i Umeå.
Familj: Hustru och två vuxna barn.

I Norden får någon ett nytt jobb genom oss i genomsnitt var fjärde minut. Året runt, under kontorstid.

Läs tidningen i lugn och ro. 
Så ger vi fyra personer ett  
nytt jobb under tiden.
Var fjärde minut får någon ett nytt jobb genom oss. Oavsett om du vill jobba som montör, chefsassistent 
eller basa för en kundtjänst ger vi dig möjligheter att utvecklas och växa. På Proffice hjälper vi dig att 
forma din karriär efter dina egenskaper och intressen. Kolla in alla lediga jobb på www.proffice.se
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AFFÄRSOMRÅDESCHEFP&V grundades 1978 i Nyköping av 
Håkan Sidén. Vi utför arbeten och entre-
prenader inom plåt och ventilation i hela 
mälarregionen. Idag är vi 40 anställda och 
vår personal ser vi som vår största resurs.

Inom affärsområdena plåt och ventilation 
arbetar vi med allt ifrån större entreprenader 
till mindre företag och hushåll. 

Läs mer på www.pov.nu

Vi söker dig som är beredd att anta utmaningen i rollen som affärsområdeschef för 
områdena plåt och ventilation. Du får förtroendet och ansvaret att förvalta och 
effektivisera P&Vs starka marknadsposition i branschen. Din roll är att driva 
resultatet framåt genom att bidra med analys och inspirerande nytänkande och 
hitta harmoni mellan övergripande mål och värderingar. 

För att skapa bästa möjliga synergieffekter mellan affärsområdena och genom-
förandet ute på plats ingår budgetansvar samt personalansvar för sex personer. 
Du rapporterar direkt till styrelsen.

Ansök och läs mer på experis.se (annonsnr: 799847). För mer information  
kontakta rekryteringskonsult Marie Gutke, 070-377 54 27.

Experis är en sammanslagning av Manpower Professional och Elan.

www.sundbyberg.se

Läs mer på www.sundbyberg.se/lediga jobb. 

Vi värdesätter kreativitet, 
engagemang och delaktighet. 
Vill du följa med på vår resa?

Individ och omsorgsförvaltningen 
söker ny verksamhetschef!

Sundbybergs stad

www.socialstyrelsen.se

Vill du bidra till en säkrar
vård och omsorg för äldr
Vi söker nu en inspektör till tillsynsenheten i Jönk
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Kammarrätten i Stockholm söker:

EN SERVICECHEF

Läs mer på
www.kammarrattenistockholm.domstol.se

Örebro är Sveriges sjunde största kommun och har ca 135 000 invånare med 150 olika nationaliteter. Örebro är Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt, en
regional mötespunkt och en stad i tillväxt med visionen Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Som Universitetsstad finns också ett akademiskt
nav. Kommunen sysselsätter ca 11 000 personer. Förvaltningen för funktionshindrade har 1 300 medarbetare och har uppdraget att ge stöd och service till
personer med olika funktionsnedsättningar. Detta enligt Lagen om Stöd och Service (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL). En kvalitetssäkrad verksamhet som
marknadsförs mer är viktigt för att kommunen ska bli förstahandsvalet i en alltmer konkurrensutsatt framtid. Läs mer på www.orebro.se

Förvaltningschef Funktionshindrade

Örebro ska vara attraktiv för människor med
olika funktionsnedsättningar - vill du vara med?
Du får det yttersta ansvaret att leda verksamheten
mot fastställda politiska mål inom givna ekonomiska
ramar. Du får ett chefsuppdrag med brukarna i
fokus, är direkt underställd kommundirektören och
har stor delaktighet i arbetet med kommunens

strategiska utvecklingsområden. Verksamheten
växer kontinuerligt och målet är att ligga i framkant i
Sverige när det gäller utveckling och nytänkande
kring den service som förvaltningen erbjuder.
Ledarskapet kännetecknas av mod, engagemang
och skapande av delaktighet.
 

Du har högskoleutbildning, kunskaper inom verk-
samhetsområdet social välfärd och mångårig chefs-
erfarenhet i en roll med stort ekonomiskt ansvar.
Vidare har du erfarenhet från arbete i en politiskt
styrd organisation och erfarenhet från arbete med
förändrings- och verksamhetsutveckling.

Vid frågor kontakta Maria Roseen eller Eva Andersson, tfn 020-170 70 70. Läs mer och visa ditt intresse via www.proffice.se senast 11 december 2011.

CHEF/LEDNING
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Karolinska Universitetssjukhuset är 

ett av Nordens största universitets-

sjukhus där vård, forskning och 

utbildning är viktiga delar i arbetet för 

att förlänga och förbättra människors 

liv. Av Karolinska Institutets forskning 

och utbildning sker 2/3 i sjukhusets 

verksamhet.Karolinska Universitets-

sjukhuset omsätter 14,2 miljarder och 

har 15.000 medarbetare. Verk sam - 

heten finns på ett flertal platser   

i Stockholmsregionen främst   

i Huddinge och Solna.

Karolinska Universitetssjukhuset 
söker chef som vill leda och utveckla

Akutkliniken är Sveriges i särklass största 
 akutverksamhet. Kliniken har drygt 400 
 anställda, tar emot 80 000 besök per år och  
har   specialiteter inom medicin,  infektion, kirurgi, 
ortopedi, neurologi,   öron- och barnmedicin. 
Med ett flödes orienterat arbetssätt utvecklar vi 
 kontinuerligt det patientnära akuta omhänder-
tagandet.

Vi söker en verksamhetschef som med  gedigna 
ledaregenskaper vill leda  organisationen i 
 fortsatt utveckling av vård, undervisning och 
forskning.

För närmare information kontakta
Divisionschef Tomas Movin, tel 08-585 868 81 

Du är också välkommen att ta en konfidentiell 
kontakt med vår samarbetspartner  
Agneta Värmon vid Pro Astri, 070-732 55 00.

Refnr K-11-10404

Välkommen med din ansökan senast 2011-12-09

För mer information, se www.karolinska.se/jobb

Vår vision

- Patienten  
alltid först  

VERKSAMHETSCHEF TILL AKUTKLINIKEN I HUDDINGE

Uppsala kommuns modell för styrning innebär att kommunfullmäktige ger de olika uppdragsnämnderna årliga uppdrag
och fyråriga inriktningsmål för sin verksamhet. Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) är ett gemensamt kontor för
äldrenämnden och nämnden för vuxna med funktionshinder. www.uppsala.se
Vi söker nu en direktör som ledare för kontorets verksamhet.

Direktör – hälsa, vård och omsorg
med uppdrag att vidareutveckla och stärka kontorets strategiska funktion för de två nämnderna

Som direktör har du ansvar för ledning, samord-
ning och utveckling av kontoret för hälsa, vård och
omsorg. Du har budget- och personalansvar för en
verksamhet bestående av ca. 200 medarbetare och
en omsättning på 3 miljarder SEK.
I rollen kommer du att medverka till samverkan med
övriga uppdragskontor i gemensamma processer

och att utveckla kontorets utvärderings- och
uppföljningsarbete.
Vi söker dig med högskoleexamen inriktad på
samhällsvetenskap, juridik eller ekonomi och erfaren-
het från ledande uppdrag i politiskt styrd verksam-
het. Du har övergripande kunskap om vård- och
omsorgsområdet samt frågor gällande olika

funktionshinder. I din ledarroll är du tydlig, kommu-
nikativ och entusiasmerande. Du har förmåga att
tänka och agera strategiskt och långsiktigt.
 

Uppsala kommun vill ha mångfald i arbetslivet och
därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn köns-
fördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför
verksamheten.

Vid frågor kontakta Ulrika Båth, 018-60 63 13. Läs mer och lämna din intresseanmälan via www.proffice.se senast 11 december 2011.

PLATSCHEF BYGG TILL VÄXANDE BYGGFÖRETAGByggPartner är ett expansivt byggbolag som 

startades av Bo Olsson 1992. Idag fi nns kontor i 

Falun, Borlänge,  Hedemora, Avesta, Västerås 

och Stockholm. Verksamheten omfattar alla 

typer av ny-byggnation och ROT-entreprenader, 

bygg-service, byggnadsvård samt fastighets- 

utveckling. I oktober 2010 förvärvades BOL 

Entreprenad som en del i expansionen i 

Stockholm. Tillsammans är de 350 anställda 

och har en omsättning på en miljard kronor.

Experis är en sammanslagning av Manpower Professional och Elan.

I ditt nya arbete på Byggpartner Stockholm kommer du att ha totalansvar för det ROT alt nybyggnads-

projekt som du driver. Det innebär att du har ansvar för det tekniska genomförandet, personal, arbets-

miljö, ekonomi och prognosuppföljning. Du arbetar i team tillsammans med arbetschef, arbetsledare 

och entreprenadingenjör. Er gemensamma uppgift är att jobba efter utsatta ramar och se till att alla 

beställarens krav uppfylls. Att styra projektet och leda personalen är dina viktigaste uppgifter. 

För att lyckas i denna tjänst ser vi att du är en person med bred erfarenhet från 

byggbranschen. Du är van att arbeta i projektform och har tidigare haft liknande 

arbetsuppgifter, har du sedan en akademisk examen är detta en merit. Du skall ha 

intresse och erfarenhet av ledarskap och personalledning samt förmågan att upp-

rätta goda relationer med personal, kunder och samarbetspartners. 

Ansök och läs mer på experis.se (annonsnr. 797041). För mer information 

kontakta rekryteringskonsult Mattias Sahlström, tel 08-736 11 13. 
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KLOCKREN REDOVISNINGSCHEF
Lassila & Tikanoja Service AB och L&T Östgöta 
städ AB säljer servicelösningar inom städ och 
närliggande tjänster. Vi fokuserar på service-
lösningar för alla typer av företag och offentlig 
sektor.  I januari 2006 startade L&T verksam-
heten i Sverige, som sedan har vuxit och blivit 
en av de större leverantörerna i städ branschen. 
Vi är  sammanlagt ca 1000 medarbetare i 
Sverige. Vi är certifi erade enligt ISO9001 och 
ISO14001.

TILL LASSILA & TIKANOJA 

Som redovisningschef på Lassila & Tikanoja ansvarar du för hela fl ödet inom redovisning. 
Detta innebär löpande redovisning, avstämningar, upprättande av månads- och årsbokslut 
samt rapportering till moderbolaget. Du ansvarar även för upprättande av årsredovisning, 
deklarationer och likviditetsrapporter.Till din hjälp har du tre ekonomiassistenter som 
 ansvarar för kund- och leverantörsreskontra där du har ett personalansvar. 

Du är ekonom med en bred och fl erårig erfarenhet inom redovisning. Du har goda 
 kunskaper i Excel och har du även erfarenhet av likviditetsfrågor ses detta som en merit.
Som person är du strukturerad, prestigelös och besitter en stark integritet. Du är van att 
arbeta självständigt, driva egna projekt och är trygg i dig själv. Du tycker om att arbeta i en 
expansiv miljö och har en lösningsfokuserad syn på uppgifter som ska lösas. 

Ansök och läs mer på experis.se (annonsnr. 801285). För mer information kontakta 
Fredrik Sjöberg på Experis, telefon 08-736 29 59.

Experis är en sammanslagning av Manpower Professional och Elan.

Utvecklingshuset arbetar med individer,

företag och organisationer i samband

med förändringar och uppsägningar

inom arbetslivet och erbjuder tjänster

inom områdena omställning, out-

placement, kompetensinventering och

arbetsmarknadscoachning.

    Sedan 1997 har vi arbetat med

tusentals människor i förändrings-

situationer och har därigenom en lång

erfarenhet av att coacha människor mot

nya mål i arbetslivet. Utvecklingshuset

finns  idag på sex orter i landet och

ingår i Poolia- koncernen som ett eget

bolag.

VD till Utvecklingshuset
Är du en driven och värderingsstyrd ledare

med människointresse och erfarenhet från

omställningsbranschen?

    Att vara vd på Utvecklingshuset innebär

en kombination av strategiskt och opera-

tivt ledarskap där du har det övergripande

ansvaret för försäljning, verksamhet och

personal.

Som vd förväntas du att med entusiasm,

värme och stort hjärta verka för att utveck-

la en verksamhet med individen i centrum.

För mer information kontakta 
Maria Eriksson på 08-555 652 28 eller 
Olga Binder på 08-555 651 18. Läs mer och
sök tjänsten via referensnummer 29755 på
poolia.se.

REKRYTERING OCH UTHYRNING AV KVALIFICERADE TJÄNSTEMÄN

Utvecklingshuset arbetar med individer,

företag och organisationer i samband

med förändringar och uppsägningar

inom arbetslivet och erbjuder tjänster

inom områdena omställning, out-

placement, kompetensinventering och

arbetsmarknadscoachning.

    Sedan 1997 har vi arbetat med

tusentals människor i förändrings-

situationer och har därigenom en lång

erfarenhet av att coacha människor mot

nya mål i arbetslivet. Utvecklingshuset

finns  idag på sex orter i landet och

ingår i Poolia- koncernen som ett eget

bolag.

VD till Utvecklingshuset
Är du en driven och värderingsstyrd ledare

med människointresse och erfarenhet från

omställningsbranschen?

    Att vara vd på Utvecklingshuset innebär

en kombination av strategiskt och opera-

tivt ledarskap där du har det övergripande

ansvaret för försäljning, verksamhet och

personal.

Som vd förväntas du att med entusiasm,

värme och stort hjärta verka för att utveck-

la en verksamhet med individen i centrum.

För mer information kontakta 
Maria Eriksson på 08-555 652 28 eller 
Olga Binder på 08-555 651 18. Läs mer och
sök tjänsten via referensnummer 29755 på
poolia.se.

REKRYTERING OCH UTHYRNING AV KVALIFICERADE TJÄNSTEMÄN

Vad är viktigt för dig som 
äldre- och handikappchef?

Lars och Cecilia, medarbetare och levande argument för Lidingö stad.

På Lidingö står hälsan i fokus och vi arbetar utifrån visionen hälsans ö.  
Här ska människor ges förutsättning för god hälsa och känna trygghet i livets 
alla skeden. Som chef på äldre- och handikappförvaltningen förväntas du driva 
förändringsarbete och utveckla verksamheten i den riktning som stadens vision 
och strategiska mål pekar ut.

Är du en tydlig ledare som motiverar och kommunicerar? Vill du arbeta strategiskt 
för att lyfta äldre- och handikappfrågor i Lidingö stad?

Läs mer och sök jobbet på www.lidingo.se/jobb

På Lidingö hör arbete samman med hälsa. För våra 2 400 anställda är friskvård och utveckling i arbetet 
centrala inslag. När du mår bra gör du också ett bra jobb och kan ge 44 000 Lidingöbor den bästa 
servicen. 15 minuter från Stockholms central, mitt i naturen.

www.alfalaval.com

Alfa Laval Tumba AB Manufacturing Eskilstuna söker

Inköpschef

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och 
processtekniska lösningar. Företagets utrustning, system och service 
bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. Om och om igen.

Med Alfa Lavals hjälp värmer, kyler, separerar och transporterar Alfa 
Lavals kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, mat, 
läkemedel och stärkelse. Alfa Lavals världsomspännande organisation 
arbetar nära kunderna i 100 länder och hjälper dem att optimera sina processer.

Vill du anta den spännande utmaningen och driva 

utvecklingen av vår inköpsprocess framöver? 

Om du är en framgångsrik ledare med ett stort intresse för 
människor och samtidigt har en gedigen kunskap om inköp 
inom verkstadsteknisk industri är detta ett spännande och 
inspirerande arbete för dig. Till din hjälp har du ett team av 
kunniga och entusiastiska medarbetare.

Du får chansen att arbeta i ett framgångsrikt internationellt 
företag med stora möjligheter att påverka företagets utveckling 
och din egen roll. Du rapporterar till platschefen och ingår i den 
lokala ledningsgruppen. 

Vi arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar där de stora 
fokusområdena framöver är leverantörsutveckling och kostnadsre-
ducering. Därför ser vi gärna att du har arbetat med detta tidigare. 

Dina ansvarsområden kommer att vara inköpsprocessen, att 
skapa arbetsmetoder och rutiner enligt Alfa Laval Production 
System, samt att i samråd med våra centrala inköpsfunktioner 
driva arbetet med leverantörsutveckling.

Du har en bakgrund som civilingenjör eller motsvarande och 
gärna erfarenhet från en internationell storföretagsmiljö. 

I denna rekrytering samarbetar vi med Proffice. 
Vid frågor, kontakta rekryteringskonsulterna
Helena Swärd, 0733-43 47 18 eller 
Maria Walde, 0733-43 41 58.

Låter detta spännande? 
Läs mer och sök tjänsten på www.proffice.se 
senast den 4 december. 
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Sveriges ledande restauranggrossist söker 

För mer information om tjänsten, 

se www.servera.se

Produktchefer  
till Stockholm

Nu väljer vi att satsa och söker

Affärsinriktade Distriktschefer i 
Stockholm och Örebro till Myresjöhus 
och SmålandsVillans verksamheter.

Är Du intresserad av att anta nya utmaningar? 

Välkommen in på våra hemsidor för mer information!  

www.myresjohus.se eller www.smalandsvillan.se

FOI söker

Avdelningschef
Vill du arbeta som chef på FOI, ett av Europas ledande
forskningsinstitut inom försvar och säkerhet? Du kommer att
leda framstående forskning, både nationellt och internationellt,
inom området skydd mot och analys av kemiska, biologiska,
radioaktiva och nukleära ämnen. 

Läs mer på www.foi.se/jobb

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndig-

het under Försvarsdepartementet, vars kompetens ska nyttiggöras i alla samhällssektorer.

Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling samt utredning till nytta för

försvar och säkerhet. www.foi.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångs-

vård och verkställer sluten ungdomsvård vid särskilda ungdomshem  

och LVM-hem över hela landet. Placeringsenheten ansvarar bland  

annat för platsanvisning och rådgivning till kommunernas socialtjänst  

vid placeringar på SiS institutioner.

SiS söker 

Chef till placeringsenheten
vid huvudkontoret, Drottninggatan 29 i Stockholm.

Mer information på SiS webbplats 

www.stat-inst.se/jobb

PROGRAMCHEF
FAS programchef slutar under 2012 och vi söker nu en efterträdare. 
Programenheten ansvar för forsknings�nansiering, utvärdering och 
analys samt forskningens internationalisering. Som programchef leder 
och utvecklar du arbetet vid enheten som har 12 medarbetare. Du ingår 
i FAS ledningsgrupp. Arbetet innebär även omfattande samarbete med 
andra aktörer inom FAS ansvarsområden. Läs mer på www.fas.se/jobb

Välkommen med din ansökan senast 12 december 2011

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, är en myndighet 

under Socialdepartementet som har till uppgift att initiera och finansiera 

forskning som främjar människors arbetsliv, hälsa och välfärd.

=

Skolan för datavetenskap och kommunikation söker: 

 

Administrativ chef 
 

Se annons på 
www.kth.se/aktuellt/lediga-anstallningar 

VD sökes
Ett tjänsteföretag inom 
Logistik och Entreprenad
 
m4 gruppen AB är en av Sveriges 
största leverantörer av transport- och 
maskintjänster.

Vår nuvarande VD går i pension och vi 
ä��������������	
������������������

Huvudsakliga verksamhetsområden är 
Mellansverige men vi ser inga 
�������ä���������ä�
�����
�����-
naden.

����������������ä�
���ä����ä������
�
har sex lokalkontor i regionen.

Omsättningen uppgår till c:a 1 400 
Mkr och vi sysselsätter över 1 000 
personer.

Vi söker dig som:

�� Är en ledare
�� �
		����������������
������������������
�� ����	���������	
������������ä�����������

Tveka inte, klicka in på vår hemsida 
www.m4.se

ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING

FÖRSKOLECHEF  
– med ett  engagerat ledarskap
Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Stockholm  kommer 
att växa till en miljonstad vilket ställer höga krav på oss som arbetar i 
Stockholms stad. Därför söker vi dig som vill utveckla verksamheten för 
stockholmarna och ett Stockholm i världsklass.

Som förskolechef i Älvsjö stadsdelsförvaltning erbjuder vi en spännande 
arbets miljö i en stadsdel med goda förutsättningar. Vi söker dig som vill leda 
och utveckla våra förskolor i Älvsjö.

Din ansökan vill vi ha senast den 2 december. 
Läs mer på www.stockholm.se/jobb

www.stockholm.se/jobb

STOCKHOLMS STAD SÖKER



  11SÖNDAG 27 NOVEMBER 2011

TEAMCHEFEltel Networks Infranet AB är norra Europas ledande 

Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga 

och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät. 

Med sina närmare 8 600 medarbetare verkar Eltel 

Networks för att göra Europa starkare, tryggare 

och säkrare genom att tillhandahålla effektiva och 

innovativa lösningar. Eltel Networks är en stor inter-

nationell aktör med stark lokal närvaro. 

Inom Division Homeland Security and Aviation 

återfi nns distrikt RMS ATCC som sköter drift och 

underhåll av den tekniska utrustningen på LFVs två 

kontrollcentraler (Malmö och Stockholm).

Experis är en sammanslagning av Manpower Professional och Elan.

I rollen som teamchef kommer du att leda en grupp på 26 personer vars uppdrag är att drifta och underhålla all 

teknisk utrustning på LFVs kontrollcentral i Stockholm (Arlanda). Du ansvarar för ekonomiska och verksamhets-

mässiga resultat samt affärer och kvalitetssäkring. Som teamchef leder du kontinuerligt förbättringsarbete 

med ett tydligt kundfokus.

Du har gärna akademisk utbildning men minst 3-årigt gymnasium teknisk/ekonomisk 

inriktning eller motsvarande och goda kunskaper i engelska. Vi önskar att du har erfarenhet 

från tidigare chefsuppdrag. Du har goda ledaregenskaper, organisatorisk förmåga, hög 

servicegrad samt ett starkt engagemang. Som person har du god samarbetsförmåga 

och initiativkraft. Du är fl exibel, jobbar strukturerat och med ett stort ansvarstagande 

för uppgiften. Du upprätthåller god service och kvalitet till våra kunder, agerar affärs-

mässigt och med ett gott entreprenörskap.

Ansök och läs mer på experis.se (annonsnr: 802977). För mer information kontakta 

Anna Setterberg, 08-764 25 83 eller Anna Aurell-Sundvall 08–736 29 66. 

Regeringen söker

Generaldirektör och chef
till Migrationsverket

Överintendent och chef
för Statens historiska museer

Svensk statsförvaltning består av drygt 200 myndigheter som lyder

omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighets-

cheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är

individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på

befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta

myndighetschefer anställs för bestämd tid — normalt är den första

anställningsperioden sex år. Som huvudregel gäller sekretess i

anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet. 

Mer information om befattningarna finns på regeringens webbplats

www.regeringen.se/ledigajobb

Ryggkirurgiska kliniken är en specialistklinik för behandling av rygg-
sjukdomar. Till kliniken kommer patienter från hela Sverige, Norden 
och övriga världen. Patienten kommer antingen via remiss från eget 
landsting alternativt från försäkringsbolag eller genom privata initiativ. 

Vid kliniken utförs ca 900 operationer/år.

Vårdchef till Ryggkirurgiska kliniken
Att vara Vårdchef på Ryggkirurgiska kliniken innebär att helhjärtat 

satsa på klinikens mål som helhet och omvårdnadens mål i synnerhet 

utifrån vår omvårdnadsfilosofi och vårt patientsäkerhetstänkande. 

Vårdchefen är direkt underställd VD och med i bolagets lednings-

grupp. I tjänsten ingår personal och ekonomiansvar.

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser helst att du har. 

högskoleutbildning inom omvårdnad på magisternivå.

För oss är det betydelsefullt att vår nya Vårdchef har tidigare chefser-

farenheter i arbetsledande befattning.

Viktigt är att du som chef ser medarbetarna som din viktigaste 

resurs och aktivt tillvaratar deras erfarenhet och kompetens, samt att 

du har förmågan att skapa ett engagerat och inspirerande arbets-

klimat som gynnar fortsatt omvårdnadsutveckling med patienten i 

centrum.

För vidare information om tjänsten kontakta:

Vårdchef Gertrud Croner 0152- 263 17

VD Jonas Sköldberg 0733- 22 48 23

Facklig representant: Catrin Andersson 0152-263 00

Hemsida www.ryggkirurgiska.se

Välkommen med Dina ansökningshandlingar senast den 2011-12-16 

till Gertrud Croner Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs AB, Löt, 645 94 

Strängnäs gertrud.croner@ryggkirurgiska.se

Ryggkirurgiska Kliniken i Strängnäs är en del av Praktikertjänst

Kropp och själ med omtanke

Kvalitetsmedvetna ledare äldrevård
Kosmo har fått Stockholms Stads förtroende att från och med mars/april nästa år överta driften av Årsta, 
Hässelgården och Vintertullen vård- och omsorgsboenden. Vi söker nu erfarna verksamhetschefer.

Företagskulturen på Kosmo präglas av entreprenörskap och en 

starkt decentraliserad beslutsprocess. Vi drivs av att skapa god 

vård genom att anpassa arbetet efter varje enskild människas 

behov. Detta kräver självständiga, engagerade och initiativrika 

ledare med en grundmurad kärlek och känsla för människor.

Formellt kompetenskrav är sjuksköterska, socionom eller liknande. 

Ledarerfarenhet inom vården är ett krav.

I denna rekrytering samarbetar vi med Experis. Ansök och läs mer 

på experis.se (annonsnr: 800415). För mer information, kontakta 

Kristina Bardh, vice VD, 070-574 69 75 eller rekryteringskonsult 

Veronica Hagborg, 08-764 24 48. Välkommen med din ansökan!

KOSMO – Kropp och Själ med Omtanke – är ett 

ägarlett vårdföretag som erbjuder äldrevård i 

första hand. Verksamheten präglas av samma 

kärnvärden och entusiasm med vilket företaget 

startades 1992. Vårt arbetssätt är obyråkratiskt 

och varje äldreboende styr sin verksamhet efter 

de lokala förutsättningarna. www.kosmo.se

DN.se/dnkortet

I DAG 
GÅ 2 – BETALA 

FÖR EN

Just nu pågår två banbrytande och  
intressanta utställningar på Moderna 
Museet: Turner, Monet, Twombly:  
Sent måleri och En annan historia.  
Den inspirerande förläsningen Bakom  
kulisserna ger dig en inblick i museets 
komplexa arbete med den ambitiösa  
utställningen Turner, Monet, Twombly: 
Sent måleri och omhängningen av  
samlingen En annan historia. Vi får  
även veta hur det går till att planera och  
samordna stora utställningsprojekt. 
Begränsat antal platser. Först till kvarn!

EN DAG PÅ 
MODERNA

DN-kortspris: Gå två betala för en.  

20% rabatt på museets katalog.

Tid: I dag kl 10–18. Föreläsningar kl 11 och 15.

Plats: Moderna Museet

Ev överblivna biljetter till 

seminarierna kan hämtas 

i DN:s disk i entrén till 

Moderna Museet. Max  

2 biljetter/DN-kort.
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EKONOMI/FINANS/INKÖP/JURIDIK

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för bekämpning av ekonomisk  brottslighet. 
Vid myndigheten finns 430 medarbetare – åklagare, poliser, ekorevisorer och andra 
 specialister. Vårt ansvarsområde omfattar de tre storstadslänen och vissa angränsande län.

Ekobrottsmyndigheten söker

Analytiker  
till centrala kriminalunderrättelsetjänsten

Sista ansökningsdag 12 december. 

Verksjurist 
Sista ansökningsdag 6 december. 

Läs mer på:
www.ekobrottsmyndigheten.se/Arbeta på EBM

Regeringskansliet söker

Kulturråd (specialattaché)
till den svenska EU-representationen i Bryssel

Handläggare och jurist
till Utbildningsdepartementet,

skolenheten

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att

styra riket och förverkliga sin politik. Medarbetarna i Regerings-

kansliet bistår regeringen med att utreda olika frågor, styra

myndigheterna och ta fram underlag till beslut. Myndigheten består

av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltnings-

avdelningen. I Regeringskansliet arbetar cirka 4300 personer, varav

knappt 600 utomlands. Cirka 200 personer är politiskt tillsatta.

Mer information om dessa och andra lediga jobb hittar du på

www.regeringen.se/ledigajobb

Stockholms universitet söker en

Fastighetsekonom
/controller
till Sektionen för byggnadsplanering
inom Tekniska avdelningen

Sista ansökningsdag är 

den 5 december 2011. 

Läs mer på 
www.su.se/ledigaanstallningar

www.socialstyrelsen.se

Är du jurist 
med intresse av behörighetsärenden?

Ovako är en ledande europeisk pro-

ducent av långa specialstålprodukter till

den tunga fordons-, bil- och verkstads-

industrin. Produktionen omfattar

låglegerat stål och kolstål i form av

stång, rör, ringar och förkomponenter. 

   Bolaget har 14 produktionsenheter och

ett flertal säljbolag i Europa och USA.

Omsättningen 2010 uppgick till 861

miljoner euro och antalet anställda är

3141 personer. Den totala stålprodu-

ktionen är 1,3 miljoner ton per år.

    Läs mer på ovako.com.

Financial Controllers 
Är du en analytisk, självgående och utåt-

riktad Financial Controller som trivs i en

händelserik och tempofylld miljö med

många kontakter?

    Till Ovakos koncernhuvudkontor söker

vi två Financial Controllers med intresse

för och goda kunskaper inom redovisning.

Du kommer att på bolagsnivå ansvara för

redovisning, bokslut och rapportering

samt  årsredovisning och deklaration.

    Rollen innebär även att agera rådgivare 

och stöd till koncernbolag i redovisnings-

och skattefrågor samt att utveckla och sä-

kerställa bra rutiner och processer. Därför

ser vi gärna att du har både vilja och för-

måga att etablera kontakter samt kommu-

nicera på ett pedagogiskt och smidigt sätt. 

För mer information kontakta Ulla Sjöberg
på 08-555 651 20. Läs mer och sök tjänsten
via referensnummer 29778 på poolia.se.

REKRYTERING OCH UTHYRNING AV KVALIFICERADE TJÄNSTEMÄN

Ovako är en ledande europeisk pro-

ducent av långa specialstålprodukter till

den tunga fordons-, bil- och verkstads-

industrin. Produktionen omfattar

låglegerat stål och kolstål i form av

stång, rör, ringar och förkomponenter. 

   Bolaget har 14 produktionsenheter och

ett flertal säljbolag i Europa och USA.

Omsättningen 2010 uppgick till 861

miljoner euro och antalet anställda är

3141 personer. Den totala stålprodu-

ktionen är 1,3 miljoner ton per år.

    Läs mer på ovako.com.

Financial Controllers 
Är du en analytisk, självgående och utåt-

riktad Financial Controller som trivs i en

händelserik och tempofylld miljö med

många kontakter?

    Till Ovakos koncernhuvudkontor söker

vi två Financial Controllers med intresse

för och goda kunskaper inom redovisning.

Du kommer att på bolagsnivå ansvara för

redovisning, bokslut och rapportering

samt  årsredovisning och deklaration.

    Rollen innebär även att agera rådgivare 

och stöd till koncernbolag i redovisnings-

och skattefrågor samt att utveckla och sä-

kerställa bra rutiner och processer. Därför

ser vi gärna att du har både vilja och för-

måga att etablera kontakter samt kommu-

nicera på ett pedagogiskt och smidigt sätt. 

För mer information kontakta Ulla Sjöberg
på 08-555 651 20. Läs mer och sök tjänsten
via referensnummer 29778 på poolia.se.

REKRYTERING OCH UTHYRNING AV KVALIFICERADE TJÄNSTEMÄN
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EKONOM MED INTRESSE FÖR MEDIEFRÅGORPresstödsnämnden är en statlig myndighet 
med uppgift att fördela statligt stöd till dags-
pressen. Målet med presstödet är att värna 
mångfalden på dagstidningsmarknaden. 
Nämnden följer också utvecklingen inom 
svensk dagspress vad gäller bl.a. ekonomi och 
ägande. Presstödsnämndens ledamöter och 
suppleanter tillsätts av regeringen. Nämndens 
kansli, för närvarande bestående av fyra 
personer fi nns i lokaler vid Globen. 

Läs mer på www.presstodsnamnden.se

I denna nyinrättade tjänst hos Presstödsnämnden kommer du att ha särskilt fokus på eko-
nomiska frågor inom presstödets två delar – driftsstöd och distributionsstöd. Du förväntas 
som ekonomiskt sakkunnig, bidra till utvecklingen av analyser och rapporteringen inom 
området. I detta ingår bl.a. att bedöma kostnadsredovisningar från tidningsföretag och att 
följa kostnads-utvecklingen inom tidningsdistributionen samt att göra sammanställningar, 
rapporter och uppföljningar. En del av uppgifterna ingår i processen som rör tidningarnas 
ansökningar och redovisningar. Du kommer också att bl.a. delta i arbetet att kontrollera 
utbetalningar, göra budgetuppföljningar och prognoser. På ett mer övergripande sätt 
kommer du också att arbeta med att följa utvecklingen inom dagspressområdet.

Vi söker dig som har en högskoleexamen inom företagsekonomi. Du har arbetat minst ett 
par år med redovisning och andra företagsekonomiska frågor. Du har vana av att arbeta 
med statistik och ekonomiska analyser och har en förmåga att se samband.

Ansök och läs mer på experis.se (annonsnr: 798661). För mer information är du välkommen 
att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Catrine Björn via telefon 08-452 33 39.

Experis är en sammanslagning av Manpower Professional och Elan.

FÖRSÄLJNING/MARKNAD

As a member of the Order Desk at DeLaval you will be part of a team that works in the area of Export Service. 

You will be responsible for servicing and informing local sales organisations, dealers and other external customers 

regarding orders, order status and shipping. You will supply correct and timely information to accounting department 

and correct shipping documents in accordance with rules and regulations as well as follow up and comply with existing 

Trade Compliance regulations. 

You are educated to a Gymnasium competence and have at least 2 years relevant 

experience in logistics. You have a good knowledge in Letter of Credit and have a 

background in shipping. You have basic knowledge in accounting and Trade Compliance 

and are � uent in English, both written and spoken. Experience of SAP is a merit.

Since the job includes a lot of personal contact both internally and externally, 

you have excellent communication and interpersonal skills. This position reports to 

the Head of Export Sales and is based in Tumba, Stockholm. 

Apply and read more att manpower.se, jobid 801326. For more information, please contact 

Fredrik Sjöberg at Experis, phone number 08-736 29 59.

DeLaval – driving progress for in milk 

production DeLaval is the market leader 

in milking equipment employing 4300 

people in more than 100 markets. Our 

dairy farming partners benefi t from over 

125 years industry experience, sharing 

complete solutions with trusted local 

support and service. Our research and 

development programmes ensure that 

farmers can rely on DeLaval to help 

them preserve cow health and support 

the production of quality milk. 

MEMBER OF THE ORDER DESK FOR DELAVAL INTERNATIONAL 

In this recruitment, Manpower cooperates with Experis.

Poolia har 2011 vunnit den

prestigefyllda titeln branschbäst i

Universums undersökning

Sveriges bästa arbetsgivare.

Färska tjänster inom redovisning 

Redovisningsansvarig

Globalt IT-företag

Referensnummer 29714

Koncernredovisningsekonom

Internationell koncern

Referensnummer 29797

Redovisningsekonom

Internationellt företag i norrort

Referensnummer 29587

Redovisningsekonom

Växande företag i telekombranschen

Referensnummer 29581

Redovisningsekonom

Företag i bilbranschen

Referensnummer 29506

Läs mer och sök tjänsterna via referensnumret på poolia.se.

Poolia har 2011 vunnit den

prestigefyllda titeln branschbäst i

Universums undersökning

Sveriges bästa arbetsgivare.

Färska tjänster inom redovisning 

Redovisningsansvarig

Globalt IT-företag

Referensnummer 29714

Koncernredovisningsekonom

Internationell koncern

Referensnummer 29797

Redovisningsekonom

Internationellt företag i norrort

Referensnummer 29587

Redovisningsekonom

Växande företag i telekombranschen

Referensnummer 29581

Redovisningsekonom

Företag i bilbranschen

Referensnummer 29506

Läs mer och sök tjänsterna via referensnumret på poolia.se.

Uppdraget är att på nationell nivå utveckla, stödja och 
utmana den kommunala revisionen, i dess funktion 

som ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument.

Läs mer på www.skl.se/ledigajobb.  
Välkommen med din ansökan senast 5 december 2011. 

Post: 118 82 Stockholm  
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Till avdelningen för ekonomi och styrning söker vi en

Sakkunnig Kommunal Revision
söker

Förvaltningsekonom  
till ekonomienheten 

Ref nr KS-2011/1181

Läs mer på
www.knivsta.se/lediga tjänster

 
Välkommen med din ansökan senast 2011-12-12 till:  

Knivsta kommun, 741 75 Knivsta  
E-post: knivsta@knivsta.se
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TEKNIK/IT

ÄR DU NÄSTA STJÄRNA PÅ DUN & BRADSTREETDun & Bradstreet (D&B) är världens 

ledande leverantör av global affärs- och 

kredit information. Det är ett anrikt företag, 

och har sedan 1841 byggt upp en databas 

som  omfattar över 200 miljoner företag i mer 

än 200 länder. D&B hjälper företag nå ökad 

omsättning, vinst och cashfl ow genom 

effektiv iserade globala processer och 

besluts underlag baserat på unika affärs-

informations lösningar.

Läs gärna mer på www.dnbsweden.se 

KEY ACCOUNT MANAGER (792593)

Du arbetar med befi ntlig kundportfölj, men även nyförsäljning av företagets produkt- och tjänsteutbud.

Företagets angreppssätt är med stort affärsmannaskap och du är konsultativ i ditt möte med kunderna.

Vi söker dig som har fl era års erfarenhet av försäljning, god känsla för ekonomiska termer och har stor

förståelse för affärsprocesser. Som person är du starkt drivande, resultatinriktad, affärsmässig samt

bra på att bygga relationer och förtroende med både kunder och interna kontakter.

INNESÄLJARE (792593)

Som innesäljare bearbetar du kunderna via telefon och webben, och genomför affärer mot främst mindre 

och mellanstora bolag med internationell verksamhet. Säljprocessen består huvudsakligen av att utveckla 

och uppehålla en god relation med befi ntliga kunder, kalla samtal för att få in nya kunder samt delvis även 

att ta hand om inkommande leads. Vi ser gärna att du är en hunter som inte är rädd för kalla samtal, 

och att du har en energirik och öppen personlighet med stor entusiasm att lära mer. 

Ansök och läs mer om tjänsten på experis.se (se respektive annonsnr). För mer information är du 

välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Catrine Björn via telefon 08-452 33 39. 

Experis är en sammanslagning av Manpower Professional och Elan.

TERACOM SÖKER TEKNISKA SPECIALISTER  

OCH TESTTEKNIKER

Teracom sänder ut tv och radio. När du vill. Var du vill. I vilket format du vill. Till vem du vill. Vi gör det 
med hjälp av världens modernaste marknät; 734 master utrustade med spetsteknologi, lokaliserade 
över hela Sverige och Danmark. Vi levererar allt från melodifestivalen i hd till rikslarm över radio.

Teracom är en del av Teracom Group, en av Nordens ledande nät- och betal-tv-koncerner, verksamt 
i Sverige, Danmark och Finland med varumärkena Teracom, Boxer och PlusTV. Koncernen omsätter 
runt fyra miljarder kronor, har 700 anställda och ägs av svenska staten.

- Bygg & Fiberförläggning
- Master & Torn – Stålbyggnader
- Klimat, ventilation och kyla

För mer information och för att söka tjänsterna gå in på www.teracom.se/jobb

Vi utvecklar Sveriges marknät och behöver förstärka vårt huvudkontor med: 

Testtekniker – DVB-T2 mottagare

Tekniska specialister inom följande områden:

DRIVEN OCH ERFAREN SÄLJAREBSH Home Appliances AB ingår i Bosch and Siemens 
Home Appliances Group, en internationell kon-
cern med en årsomsättning på över 9 miljarder 
euro. BSH är en av Europas ledande och världens 
tredje största aktör inom hushållsprodukter, 
t ex kylskåp, diskmaskiner och dammsugare. 
I Norden och i Baltikum arbetar 550 anställda 
med försäljning, marknadsföring och service av 
hushållsprodukter av märkena Bosch, Siemens, 
Gaggenau, Neff och Constructa. Det nordiska 
huvudkontoret ligger i Solna. 

Läs mer på: 
www.bsh-group.com
www.bosch-home.se
www.siemens-home.se

Som säljare ansvarar du, med egen budget, för försäljning och bearbetning av befi ntliga 
och nya kunder inom byggbranschen. I din roll ingår att utveckla nya och långsiktiga kund-
relationer samt att utveckla affärerna inom ditt distrikt. En mycket viktig del i dina arbets-
uppgifter är att presentera rätta produkt- och tillvalspaket till kundernas bostadsprojekt. 
I arbetet ingår också offert- och orderarbete, byggarbetsplatsbesök samt planering och 
medverkan vid kundaktiviteter och produktutbildningar. 

Vi söker dig som har ett starkt intresse för företagets produkter och minst fem års erfaren-
het av försäljning och marknadsföring. Erfarenhet från bygg- och eller vitvarubranschen är 
meriterande. Du är öppen och positiv och har lätt för att samarbeta med kunder och arbets-
kamrater. Därutöver är det viktigt att du är affärsinriktad och har god förmåga att förhandla. 
Dessutom är du driven, självgående och förändringsbenägen.

Ansök och läs mer på experis.se (annonsnr: 801839). För mer information är du välkommen 
att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Magnus Gustafsson på 08-452 33 85 alternativt 
mgf@se.experis.com. Urval sker löpande så du är välkommen med din ansökan snarast. 

Experis är en sammanslagning av Manpower Professional och Elan.

yhmyndigheten.se/jobb

Till huvudkontoret i Västerås söker vi:

IT-systemförvaltare

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, 
 utvecklar, tillverkar, distribuerar och säljer 
färg-, lack- och spackelprodukter till yrkes-
målare och konsumenter. Vi söker nu en 
driven säljare med bas i Stockholm.

Som säljare kommer du att ansvara för 
hela säljprocessen. Stort fokus kommer att 
ligga på en aktiv nykundsbearbetning av 
målerierna i regionen. Vi vill att du har lägst 
gymnasieutbildning. Erfarenhet av försälj-
ning är ett krav. Vi ser också gärna att du 
har erfarenhet från färgbranschen. Som 
person är du självständig och målinriktad 
samt noggrann och relationsskapande.

Läs mer om tjänsten och ansök på  
www.akzonobel.se/karriar

För mer information kontakta  
Joacim Westerberg på 0734-35 33 16

Välkommen med ansökan senast 11 dec.
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RÅDGIVARE FÖR TRÄ OCH TRÄBYGGANDE
Skogsindustrierna är massa-, pappers- samt den 
trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivar-
organisation. Vi arbetar med svensk och europeisk 
näringspolitik, arbetsgivarfrågor och marknads-
föring av trä. Vi informerar och sprider kunskap om 
skogsindustrin och dess betydelse för svensk ekonomi. 
Skogsnäringen sysselsätter närmare 80 000 personer 
och exporterar för 129 miljarder kronor årligen. 
Huvudkontoret fi nns i centrala Stockholm. 

Läs mer på www.skogsindustrierna.se

Experis är en sammanslagning av Manpower Professional och Elan.

Svenskt Trä är en avdelning inom Skogsindustrierna som verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som 
rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i 
Sverige och på utvalda marknader utomlands. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverksindustri. Svenskt Trä vänder sig till 
beslutsfattare inom byggsektorn, bygg- och trävaruhandeln, mot universitet, högskolor och mot konsumenter. Rollen inne-
bär att du hanterar tekniska frågor gällande trä och träbyggande. I arbetet följer du olika forsknings- och utvecklingsprojekt, 
arbetar med remisser och standarder samt verkar för kunskapsutbyte inom aktuella områden. I dina uppgifter kommer det 
också att ingå rådgivning till arkitekter och konstruktörer. Du kommer att arbeta självständigt och 
representera Svenskt Trä i olika sammanhang.   

Troligtvis har du hunnit arbeta ett antal år inom byggsektorn gärna i någon form av konsult- eller 
forskningsverksamhet. Du är civilingenjör inom väg & vatten/samhällsbyggnad, högskoleingenjör 
eller har en likvärdig utbildning. För att lyckas i rollen bör du känna dig bekväm med att hålla 
presentationer inför större grupper, vara affärsmässig, ha god social förmåga och hög 
servicekänsla. Du är initiativtagande, självgående och strukturerad. Du har goda språk-
kunskaper i svenska och engelska. Personlig lämplighet är avgörande i denna rekrytering.

Ansök och läs mer på experis.se (annonsnr. 801205). För mer information kontakta
rekryteringskonsult Tomas Löfgren via telefon 08-764 25 85.

Vad är viktigt för dig som  
energiingenjör?

Caisa-Lena och Jorge, medarbetare och levande argument för Lidingö stad.

I stadens nya miljöplan är målen höga när det gäller energifrågor och miljöpå verkan. 
För att nå dessa behöver vi dina expertkunskaper och erfarenheter. Din uppgift 
blir bland annat att minska energianvändningen i stadens fastigheter genom olika 
energieffektiviseringsprojekt.

Är du en erfaren projektledare? Vill du använda dina kunskaper till att skapa ett 
energieffektivare Lidingö?

Läs mer och sök jobbet på www.lidingo.se/jobb

På Lidingö hör arbete samman med hälsa. För våra 2 400 anställda är friskvård och utveckling i arbetet 
centrala inslag. När du mår bra gör du också ett bra jobb och kan ge 44 000 Lidingöbor den bästa 
 servicen. 15 minuter från Stockholms central, mitt i naturen.

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende gransk-
ning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning. 

Ansvarig för klientplattform och helpdesk

Riksrevisionen söker

Mer information om tjänsten finns på 
www.riksrevisionen.se

Vi söker en erfaren tekniker som vill ta ett helhetsansvar för den tekniska 
moderniseringen och processutvecklingen av Riksrevisionens klientplatt-
form och helpdesk med tillhörande närstöd. 

Skolverket söker IT-chef och
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HYDRAULIKKONSTRUKTÖRER 
Cargotec improves the  effi ciency of cargo 
fl ows on land and at sea –  wherever cargo 
is on the move.  Cargotec’s daughter brands, 
Hiab, Kalmar and MacGregor are recognised 
leaders in cargo and load handling solutions 
around the world. Cargotec’s global  network 
is  positioned close to  customers and offers 
extensive services that ensure the continuous,  
reliable and sustainable performance of 
 equipment. 

TILL CARGOTEC, CRANE BUSINESS LINE I ÖRNSKÖLDSVIK

Brinner du för konstruktion och hydraulik och söker nya möjligheter att fortsätta 
utvecklas som expert? Till världens största tillverkare av kranar för hantering av 
gods och förnödenheter på fartyg, rekryterar vi två hydraulik konstruktörer till 
Örnsköldsvik. I rollen kommer du att arbeta med konstruktion och utveckling av 
kompletta hydraulsystem och delsystem. Jobbet är omväxlande och utmanande 
och inkluderar nyutveckling, produktmodifi ering och specifi ka kundorder. 

Ansök och läs mer på experis.se (annonsnr. 802777). För mer  information 
 kontakta rekryteringskonsult Maria Håkansson, tel 0660-599 72. 

Experis är en sammanslagning av Manpower Professional och Elan.
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FLER TJÄNSTER

Malmö högskola söker

IT-strateg
Sista ansökningsdag 18 december 2011

Läs mer på:  

www.mah.se/platsannonser

   Malmö högskola                    mah.se

Malmö högskola är en arbetsplats och e� lärosäte som präglas av e� 

öppet och inkluderande synsä�, där mångfald och jämställdhet �llför 

mervärde i vår verksamhet

Vattenfall söker 

arbetsmiljöingenjör 

till Stockholm
Läs mer om tjänsten och ansök på www.vattenfall.se/jobb 

senast den 4 december.

Välkommen med din ansökan!

BYGGLEDARE TILL INDUSTRIFÖRETAG I DALARNA
På uppdrag av en av våra kunder inom industrin söker vi en byggledare som ska driva uppdrag och byggprojekt i nära samarbete med 

företagets produktionsenheter. Du blir vår uppdragsgivares sakkunnige inom byggnadskonstruktion och kommer som sådan bland 

annat att medverka i upphandlingar och utvärderingar av leverantörsförslag. 

Du som söker bör vara erfaren ingenjör på högskolenivå inom väg & vatten, byggnad eller motsvarande. Vi ser gärna att du har 

fl erårig dokumenterad erfarenhet av byggledning och/eller plats-/produktionschefsansvar vid större byggprojekt. Vana vid att delta 

vid upphandlingar, goda kunskaper om industriella miljöer och erfarenhet av byggnads- och entreprenadjuridik är andra önskvärda 

meriter. Många kontakter med utländska leverantörer gör att du bör behärska engelska i tal och skrift. Vi fäster stor vikt vi dina 

personliga egenskaper så som ansvarskänsla, initiativförmåga, samarbetsförmåga samt att du är systematisk och lyhörd för 

verksamhetens behov. Du bör ha lätt för att kommunicera med personer på olika nivåer och i olika roller, såväl internt inom 

företaget som med externa leverantörer. 

Ansök och läs mer på experis.se (annonsnr: 801999). För mer information kontakta rekryteringskonsult 

Pär Gårdbro, 023-70 55 45. Din ansökan vill vi ha så snart som möjligt, dock senast 18 december. 

PTK söker

Pensions- och försäkringsexpert

Pensions- och försäkringsspecialist 
inom sjuk- och arbetsskadeförsäkring

Pensions- och försäkringsspecialist 
med ansvar för utbildningsverksamhet

Läs mer på ptk.se/ledigatjanster

Ett av PTKs uppdrag är att förhandla, förvalta och informera om 

pensioner och försäkringar inom området för ITP. 

PTK består av 26 medlemsförbund som representerar 700 000 

privatanställda tjänstemän.

member of inac-global.com

En av de stora friskoleaktörerna i Sverige går in i en ny fas av tillväxt och söker nu två personer 

för fortsatt utveckling. Placeringsort är Stockholm.

VD 
Expansiv och handlingskraftig ledare

CFO 
Utvecklingsinriktad, a�ärsmässig och juridiskt kunnig

Välkommen att kontakta Christina Carnrot, 0733-36 80 90 

eller Karin Ivarson, 0708-24 69 08 på ProAstri AB. 

Tillväxtverket söker

En webbredaktör 
till företagarsajten Verksamt.se

Ansök senast 1 december 2011

www.tillvaxtverket.se/ledigajobb

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med en 

omsättning på 40 miljarder kronor och 15 000 anställda. Koncernens dotterföre-

tag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är 

börsnoterad på NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i 

Skåne.

SÖKES TILL ÖRNSKÖLDSVIK

VIDARE UPPLYSNINGAR
Johanna Åhman, personalchef
0733-37 14 97. 

ANSÖKNINGSHANDLINGAR
Skicka din ansökan till oss via  
peab.se.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
2011-12-17

Läs mer på peab.se

Entreprenad-
ingenjör.

=

KTH skolan för Datorsäkerhet och kommunikation söker: 

 
Professor i datorsäkerhet 
 

Se annons på 
www.kth.se/aktuellt/lediga-anstallningar 

Söker du nytt jobb. Leta 

bland platsannonserna i DN



  17SÖNDAG 27 NOVEMBER 2011

Handläggare, miljö och livsmedel

Påverka utvecklingen i Sverige och Europa

För tjänsten som bedömningsledare för 

huvudsaklig handläggning och kompetens-
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FörsäkringsGirot arbetar inom området

försäkringsadministration med att

erbjuda konsulttjänster och effektivt it-

stöd för samordning och kontroll av

tjänstepensionsförsäkringar och

förmåner. Kärnan i verksamheten är det

egenutvecklade systemet COINS som

används av drygt 500 ledande svenska

företag och koncerner från alla

branscher. 

    Vi är drygt 60 anställda och har vårt

kontor i Arenastaden Solna.

    Läs mer på fgirot.se.

Försäkringsgirot expanderar 
PROJEKTLEDARE/KUNDTJÄNSTCHEF 

Är du en erfaren projektledare som vill ta

ett större ledaransvar? Här får du möjlig-

heten att förbättra de interna processerna,

men även driva vidareutveckling av kun-

dens tjänster. Du är ansvarig för en avdel-

ning med 17 medarbetare, bestående av

konsulter och kundtjänst.

Annons 29787

KEY ACCOUNT MANAGER 

Vill du ha en utmanande nyckelroll med

fokus på att skapa lösningar utifrån kun-

des behov? Vi söker dig med erfarenhet av

försäljning inom pension/försäkring eller

it. I rollen arbetar du med affärsmanna-

skap, försäljning och kundvård. Du ges

stora personliga utvecklingsmöjligheter.

Annons 29822

För mer information kontakta Petra Fryxell på 08-555 652 25. 
Läs mer och sök tjänsterna på poolia.se.

REKRYTERING OCH UTHYRNING AV KVALIFICERADE TJÄNSTEMÄN

FörsäkringsGirot arbetar inom området

försäkringsadministration med att

erbjuda konsulttjänster och effektivt it-

stöd för samordning och kontroll av

tjänstepensionsförsäkringar och

förmåner. Kärnan i verksamheten är det

egenutvecklade systemet COINS som

används av drygt 500 ledande svenska

företag och koncerner från alla

branscher. 

    Vi är drygt 60 anställda och har vårt

kontor i Arenastaden Solna.

    Läs mer på fgirot.se.

Försäkringsgirot expanderar 
PROJEKTLEDARE/KUNDTJÄNSTCHEF 

Är du en erfaren projektledare som vill ta

ett större ledaransvar? Här får du möjlig-

heten att förbättra de interna processerna,

men även driva vidareutveckling av kun-

dens tjänster. Du är ansvarig för en avdel-

ning med 17 medarbetare, bestående av

konsulter och kundtjänst.

Annons 29787

KEY ACCOUNT MANAGER 

Vill du ha en utmanande nyckelroll med

fokus på att skapa lösningar utifrån kun-

des behov? Vi söker dig med erfarenhet av

försäljning inom pension/försäkring eller

it. I rollen arbetar du med affärsmanna-

skap, försäljning och kundvård. Du ges

stora personliga utvecklingsmöjligheter.

Annons 29822

För mer information kontakta Petra Fryxell på 08-555 652 25. 
Läs mer och sök tjänsterna på poolia.se.

REKRYTERING OCH UTHYRNING AV KVALIFICERADE TJÄNSTEMÄN

Landstinget Västmanland söker

Läs mer på www.ltv.se

Landstinget Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 6 500 anställda. 
Landstingets huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningen. Det gör vi ge-
nom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, 
kommunikationer och miljö. 

Epidemiolog / samhällsvetare

till Kompetenscentrum för hälsa. Är du intresserad av hälsofrämjande 
och sjukdomsförebyggande arbete samt vill bidra med epidemiologisk 
kompetens i kunskapsspridning av hälsoläget i länet? Läs då mer på vår 
hemsida!

MANAGER FINANCIAL PLANNING & ANALYSIS, EMEA
MANAGER COMPLIANCE, EMEA

Visit www.hays.se for more information and to apply. If you have questions about the positions, please contact Pernilla Sonbro at +46 8 588 043 319.

Xylem is a leading global water technology company. We’re 12,000 people unified in a common purpose: creating innovative solutions to meet our 
world’s water needs. Developing new technologies that will improve the way water is used, conserved, and re-used in the future is central to our work. 
We move, treat, analyze, and return water to the environment, and we help people use water e�ciently, in their homes, buildings, factories and farms. 
In more than 150 countries, we have strong, long-standing relationships with customers who know us for our powerful combination of leading product 
brands and applications expertise, backed by a legacy of innovation. For more information on how Xylem can help you, go to xyleminc.com

EVAKUERINGSANSVARIG
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till 

Stockholms stadshus AB, är ett fastighetsbolag som 

äger och förvaltar Stockholms stads omsorgs-

fastigheter. Vår affärsidé är att erbjuda ett attraktivt 

och anpassat boende för människor i Stockholms 

stad i behov av stöd och trygghet.

Experis är en sammanslagning av Manpower Professional och Elan.

TILL MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM 

Som evakueringsansvarig har du det övergripande ansvaret för att samordna processen vid evakueringar och återfl ytt av 

hyresgäster i samband med ombyggnad av fastigheter. Arbetsuppgifterna omfattar att samordna, fördela och följa upp 

arbetet i evakueringsprocessen. I uppgifterna ingår även att vidareutveckla rutiner och arbetsmetoder. Den evakuerings-

ansvarige har ett samordning och informationsansvar både internt och externt. En viktig uppgift är att säkerställa att 

Micasa Fastigheters hyresgäster och anhöriga i alla lägen får rätt service och information. 

Vi ser gärna att du har erfarenhet från fastighetsbranschen och av att möta människor i 

olika situationer. Du är en god administratör med förmåga att tänka logiskt. Du har en 

mycket god social förmåga, d v s du har respekt och förståelse för människors olikheter 

och bakgrund. Du tycker om att arbeta med människor, är tålmodig och förtroendeingivande.  

Ansök och läs mer på experis.se (annonsnr: 802953). För mer information, kontakta 

rekryteringskonsult Lars Buvall på 08-402 74 65 eller lars.buvall@se.experis.com 
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KOMMUNIKATÖR 
Sista ansökningsdag 19 december. Läs mer på www.VINNOVA.se/ledigatjanster

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och ska öka 
konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. VINNOVA har drygt 200 medarbetare 

och investerar cirka 2 miljarder kronor i nya och pågående projekt per år.

Vill du delta i utvecklingen  
av mineralindustrin?
Gruvnäringen är på stark uppgång i Sverige. För kunna fortsätta 

att medverka till denna utveckling har Sveriges geologiska 

undersökning inrättat en ny enhet med uppgift att i samarbete 

med industrin att göra Sverige till ett av världens ledande 

gruvländer. Därför söker vi nu:

En expert på avfallsfrågor inom gruvindustrin.

En geolog med erfarenhet av 
prospektering.

En geofysiker  med erfarenhet av 
prospektering. 

En informatör.

Två medarbetare för vårt Sida-
�nansierade biståndsprojekt.

Läs mer på www.sgu.se

Vi söker vassa 
energikonsulter
Har du lång erfarenhet av ledande roller

inom värme, kyla och kraftvärme?

Vill du jobba i ett personalägt företag

med många spännande projekt på gång

både i Sverige och utomlands?

Läs mer om FVB och tjänsterna 

på www.fvb.se

– En arbetsplats

   i världsklass...

Magdalena Lutczyk, markförhandlare,  
en av oss i Trafi kverket

Långsiktig planerare
(vik) Solna

Samhällsplanerare 
(vik) Solna

Läs mer om våra lediga tjänster 
www.trafi kverket.se/jobb

Vi söker

VASAMUSEET SÖKER  

språkkunnig personal till publikenheten 
inför sommarsäsongen 2012

Vasamuseet är ett av Sveriges mest kända  
besöksmål för en internationell publik.  

Mer information om tjänsterna:  
www.maritima.se 

Sista ansökningsdag 11/12 

Sveriges lantbruksuniversitet
Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap, 

och Fakulteten för skogsvetenskap

Kraftsamling företagsekonomi

Vid SLU, Uppsala utvecklar vi en temabaserad satsning på ekonomisk 

analys av förädlingskedjorna för livsmedel respektive skogsprodukter 

med tvärvetenskapliga ambitioner. Vi erbjuder en stimulerande forsk-

nings- och utbildningsmiljö av hög internationell klass.

Därför söker vi 

Professor i 
företagsekonomi
-med inriktning mot förädlingskedjor 

relaterade till livsmedel

Professor i 
företagsekonomi
-med inriktning mot den skogsindustriella 

förädlingskedjan

Läs mer på www.slu.se/lediga-jobb

SLU:s vision är att 

vara ett internationellt 

universitet i världs-

klass inom livs- och 

miljövetenskaper. SLU 

rankas bland de hundra 

främsta av cirka 5 000 

universitet i Europa. Vi 

är ett forskningsintensivt 

universitet som också 

erbjuder några av lan-

dets mest eftertraktade 

utbildningar, till exempel 

veterinär, jägmästare 

och landskapsarkitekt.

Besök institutets hemsida 

www.sofi.se för mer information. 

Institutet söker

språkvårdare i svenska
med placering vid Språkrådet

Mönsterås kommun ligger strategiskt till,  

mitt i Kalmar län, utmed Europaväg 22 (E 22). 

Vi är ca 13 000 invånare och här finns 

underbar skärgårdsnatur, strövområden, 

trevliga bostadsområden, utvecklat förenings-

liv samt ett omfattande och varierat näringsliv. 

Barn- och utbildningsnämnden söker 

REKTOR 

SKOLPSYKOLOG 

Läs mer på vår hemsida www.monsteras.se
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SÄLJARE ALBERTS HERRMODE söker säljare
till butik på Folkungagatan i Stockholm.
Tjänsten är på 20/tim i veckan. Du bör vara över
25 år och ha någon form av branschvana.
Sista ansökningsdag: 20011-12-07
Ansökan skickas till: Norén & Englund,
 Ållgatan 19, 582 22 Linköping
Eller via mail: norenenglund@telia.com

Veteran söker jobb som grävmaskinist, även
andra entreprenadmaskiner, reparatör,
byggsmed och svetsare. Tel: 0735-90 51 95

Huvudmannaförbundet
söker ombudsman
Vill du vara med att göra HF till en ännu bättre
arbetsgivarförening?
Vår ombudsman går i pension och vi söker en ny
ombudsman på heltid med placering i Stockholm.
Mer information hittar du på vår hemsida:
www.huvudmannaforbundet.se

Allt-i-allo 
Till en tjänst som allt-i-allo till vårt kontor söker vi
snarast på hel/deltid Dig som tycker det är roligt
att ha kontakt med olika människor. Dina
arbetsuppgifter är bl.a: Svara i telefon, sortering,
kopiering, dataregistrering, order- och
lagerhantering. Har du dessutom körkort,
kunskap om enklare ekonomihantering, layout
och hemsidor, så är det en fördel. Skriftliga svar
med tidigaste tillträdesdag, löneanspråk etc
skickas till Mun- och Fotmålarna i Sverige AB
Box 7014 17007 Solna. För mer info www.mof.se

Sveriges lantbruksuniversitet
Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap 

Kraftsamling matematisk modellering
Vid SLU, Uppsala görs en satsning på matematisk 
modellering för att stärka universitets kompetens 
inom området 

Därför söker vi nu 

Forskare
inom populationsekologisk modellering 

Forskare
i hydrologisk modellering av vattenkvalitet i land-
skapsskalan 

Fullständiga annonser finns på  
www.slu.se/ledigajobb

Suomen suurlähetystö Tukholmassa hakee
työsuhteeseen 1.2.2012 alkaen

Konsuliasiainhoitajaa/
talousvastaavan assistenttia

Tehtävään kuuluu passi- ja konsuliasiat sekä
talousvastaavan avustajana/sijaisena
toimiminen. Tehtävään haetaan Suomen
kansalaista, jolla on asiakaspalveluhenkeä,
organisointi- ja yhteistyökykyä, atk-taitoja,
taloushallinnon perustietoja sekä sopivaa
työkokemusta. Etsimme suomenkielistä, hyvää
ruotsia ja englantia osaavaa henkilöä.
Kts. www.finland.se
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 16.
joulukuuta mennessä:
Finlands Ambassad
Box 242 85, 10451 Stockholm
tai sähköisesti sanomat.tuk@formin.fi

RUBRICERADE 
JOBB

PLATSSÖKANDE

LEDIGA PLATSER

FÖRSÄLJNING/INKÖP

SKOLOR/UNDERVISNING

Interna�onella Engelska Skolan i Enskede 

söker behörig so-lärare för vikariat 

Vi söker en mo�verad, posi�v lärare med god 

samarbetsförmåga. Vana från interna�onell miljö är en 

merit. Tjänsten omfa�ar hel�d och placeringsort är 

Mölndal. 

Ansök enast fredagen den 9 december 2011.

För mer informa�on kontakta: Inger Dolk, telefon 08-505 

533 42 eller e-post inger.dolk@enskede.engelska.se

Läs mer om tjänsten på www.merajobb.se

BOTKYRKA söker
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Göteborgs universitet är ett av de 

stora i Europa med drygt 39 000 

stu denter och 5 700 anställda. 

Verk samheten bedrivs i vetenskaps-

områden, till allra största del i 

centrala Göte borg. Ut bildningen 

och forsk ningen har stor bredd och 

hög kvalitet – det vittnar sökande-

tryck och Nobelpris om.

www.gu.se

Föreståndare
med placering vid Nationellt Centrum  

för  Matematikutbildning (NCM)

Ref.nr: PERM 2011/248

Sista ansökningsdag: 2011-12-15

För mer information se Göteborgs univer sitets hemsida:  
www.gu.se/ledigaanstallningar

ingen familj är den andra lik.

Byggledare
sökes till Stockholmsregionen

Ansök 
senast
2 decKontakt Mattias Nilsson

Entreprenadchef

tel. 072-531 45 99
mattias.nilsson@ekeforshus.se

Mer information på
www.ekeforshus.se

Vill Du veta mer? 

Mer information och ansökningsformulär finns på 

 

www.lansstyrelsen.se/kalmar/ jobb

210 medarbetare – experter, specialister  
och generalister – samverkar för länets  
utveckling och svarar för myndighetsutövning. 

www.lvn.se

Läs mer på www.lvn.se/jobb
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Triventus Consulting växer!  
Nu söker vi tre nya medarbetare!
Miljöjurist

Byggprojektledare

Seniorkonsult Elnät

Triventus AB är energibolaget med fokus på de förnybara energikällorna, vind, vatten och biogas. Koncernen 
består av Triventus AB med dotterbolagen Triventus Wind Power AB, Triventus Consulting AB, Triventus Biogas 
AB, Triventus Hydro Power AB och Triventus Service AB. Tillsammans har koncernen kompetens inom hela 
projektprocessen från tillstånd till drift och service. Kontor finns på ett flertal platser i landet. Triventus har ca 130 
anställda och omsatte 576 Mkr under 2010. Triventus blev under 2010 bl a nominerad till ”Entrepreneur of the 
Year” och Årets Gasellföretag i Halland. Triventus har som målsättning att börsintroduceras inom 3–5 år.  Läs mer 
om oss på www.triventus.com

Välkommen att ansöka med ditt CV och personligt brev senast den 11 december via  
www.mercuriurval.com där du också kan läsa mer om tjänsterna. Miljöjurist (ref.nr. 
SE-04987), Byggprojektledare (ref.nr. SE-04989), Seniorkonsult Elnät (ref.nr. SE-04990). 
Eventuella frågor besvaras av Mercuri Urval, Lars Karlsson, tel 035-13 55 39.

DN.se/dnkortet

VART RESER DU 
NÄSTA GÅNG?
Hitta dina DN-kortserbjudanden 
direkt i mobilen. För dig med 
DN-kort fi nns gränslösa möjlig-
heter att uppleva och se mer av 
världen, oftast till rabatterade 
priser. Och allt är samlat på ett 
enda ställe. 

Använd ditt kort. 
Besök DN.se/dnkortet 
i din smartphone!

NU ÄVEN
I MOBILEN



För mer information om tjänsterna och ansökan,

gå till www.fasticonkompetens.se

Specialister på fastighetsrekrytering

AB Svenska Bostäder är Sveriges största

bostadsbolag och Sveriges tredje största

fastighetsägare. Vi äger och förvaltar

drygt 28 000 lägenheter och 4 200 kom-

mersiella lokaler i Stockholm. Vi är cirka

300 anställda, ägs av Stockholms stad och

har huvudkontoret i Vällingby.

Våra kärnvärden är hemkänsla, grönska,

affärsmannaskap och miljöomsorg.

Svenska Bostäder äger och förvaltar ca

5 500 lägenheter och ca 500 lokaler på

Järva, som ingår i ett av Stockholms

miljonprogramområden.

Svenska Bostäder söker en

FASTIGHETS-

UTVECKLARE
Utveckla Järva för framtiden!

Brinner du för stadsutveckling och är intresserad av Stockholm stads
vision Järva 2030? Vill du utveckla morgondagens boende på Järva och
driva arbetet från tidigt skede till genomförande av projekt?
Om svaren är ja, ser vi fram emot din ansökan.

JOBB I FASTIGHETSBRANSCHEN!

Axstores är en av Nordens ledande detaljhandelskoncerner med varuhus och butiker inom Mode, Skönhet och Hemmet bestående av
varuhuskedjan Åhléns, butikskedjorna Kicks, Lagerhaus, Åhléns Norge och Esthetique. I cirka 390 varuhus och butiker i Sverige, Norge och
Finland möter Axstores 3 500 anställda över 300 000 kunder varje dag. www.axstores.se
 
Axstores ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB tillsammans med Axel Johnson International, Novax, Servera och Svensk Bevakningstjänst
samt delägda börsnoterade Axfood och Mekonomen. Gemensam ägare är Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Axstores storsatsar på framtiden och söker

IT-specialister
Är du en av våra IT-talanger?
 

Axstores lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är en
noggrann, ansvarstagande, prestigelös och kreativ person som har ett driv att nå
resultat. Du är intresserad av och lyhörd för krav och önskemål från verksam-
heten. Du har ett strukturerat arbetssätt och en hög analytisk förmåga. Du har
inga svårigheter att prioritera, planera och tidsätta ditt arbete. Självklart är du en
person som har lätt för att samarbeta och skapa trivsel på arbetsplatsen. Du har
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Vi värdesätter om
du har erfarenhet av IT-lösningar inom detaljhandeln liksom kunskap om
processorienterat arbetssätt, ITIL.
 

Axstores storsatsar nu på ett antal projekt för att möta de olika bolagens behov
i framtiden. Därför söker de personer till ett antal olika tjänster inom IT –
samtliga med placering i Stockholm.

 

Systemutvecklare/Förvaltare
Du kommer inledningsvis att ha en roll i våra olika implementationsprojekt där
du företrädesvis kommer att arbeta med utveckling och testning av integra-
tioner. På sikt ser vi att du utvecklas till systemförvaltare där du kommer att
arbeta med versionshantering, systemförbättringar, processförbättringar,
incidenthantering och problemhantering. Du kommer att ingå i ett team med
mycket hög kunskap på Oracles produkter och med mycket hög ambitionsnivå.

 
 
Databasadministratör
Vi söker en DBA som kommer att arbeta med installationer, uppgradering/
patchning, backup/restore, prestandaoptimering, hantering av larm och att
åtgärda incidenter. Du kommer att fungera som expertstöd mot pågående
projekt i databasfrågor. Du kommer att ingå i ett team med mycket hög kunskap
om Oracles produkter och med mycket hög ambitionsnivå.

 

IT-projektledare
På uppdrag av IT-avdelningen och verksamheten driver och leder du projekt och
förändringsarbete vilka är kopplade till processer med IT- och applikationsstöd.
Du kommer att vara ansvarig för ledning, koordinering, planering och kvalitets-
säkring av dessa projekt. Du kommer även att arbeta med att ta fram
presentationer, rapporter och uppföljning.

 

BI-ansvarig/utvecklare
Vi söker en utvecklare/förvaltare till vår BI/DW grupp. I tjänsten kommer du
tillsammans med övriga kollegor inom gruppen säkerhetsställa att framtagen
design och arkitektur stöder affärsprocessen och kundernas behov.

Vi arbetar med löpande urval – välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.dfind.se/it.
Frågor besvaras av rekryteringskonsult Charlotta Skogar, 073-357 36 78 alt Louise Furugård, 073-357 36 47.


