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BLS Industries AB är en av Skandinaviens ledande aktörer inom VVS med kända varumärken som Purus, Unidrain, Jafo och Trio
Perfekta. Koncernen arbetar inom fyra produktområden: Golvbrunnar och rännor, Inomhusavlopp, Rostfri Sanitet samt Rostfri
Inredning. BLS Industries är en familjeägd koncern som kännetecknas av korta beslutsvägar, kundfokusering och en stark
finansiell ställning. Tillverkning sker på 3 produktionsställen i Sverige och koncernen har idag säljbolag i Norden och England.
Koncernens omsättning uppgår till ca 650 MSEK. Koncernens huvudkontor, den svenska försäljnings- och exportenheten ligger i
Ystad. Även utveckling och produktion av plastdetaljer samt vårt logistikcenter ligger här.
Läs mer på www.blsindustries.se

Det går bra för BLS och till Ystad söker vi nu en

IT-tekniker
BLS-koncernen har nu centraliserat IT-servicen till Ystad och och vår IT-avdelning behöver förstärkning.
Som IT-tekniker på BLS ansvarar du för support och service av våra installerade produkter och lösningar. Du kommer
att ha mycket kontakt med medarbetare i bolaget och hantera ärenden, ge vägledning och support i tekniska frågor
personligen och via telefon.
Du kommer att arbeta med vår hård- och mjukvara, installationer, underhåll och back-up.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant utbildning inom data/IT/teknik och har ett tekniskt intresse som har gett dig
grundläggande kunskaper inom databas, hårdvara och nätverk.
Som person kan du planera ditt eget arbete, är strukturerad, flexibel och tar egna initiativ. Du älskar att ta dig an
utmanande problem och finner det stimulerande att jobba med människor och teknik. För att trivas hos oss och i din
roll tror vi att du som person har en vilja att utvecklas och lära dig nya saker, har framåtanda, förmåga att arbeta
självständigt och ta ansvar. Rätt inställning, personligt driv och engagemang är avgörande.
Meriterande
Erfarenheter vi ser som meriterande är om du har arbetat eller har utbildning inom:
 Grundläggande PC-hårdvarukunskap
 Windows server
 Active Directory
 Exchange
 VPN
 Terminal Server
 Microsoft Dynamics AX 2012
Krav på arbetssökande:
Svenska och engelska flytande i tal och skrift. Inneha B-körkort.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med koncernens IT-ansvariga.
Arbetet gäller heltid och kan börja omgående. Ansökningar kommer behandlas fortlöpande.

Ansökan skickas till per-goran.svensson@blsindustries.se eller postadress BLS Industries AB, att: Per-Göran
Svensson, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad
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