Drifttekniker till webbyrå i Växjö
Vill du arbeta med drift och underhåll i ett härligt team?
Ready Digital är en webb- och digitalbyrå som hjälpt företag att lyckas online i över 20 år. Vi
erbjuder tjänster inom webutveckling, e-handel och digital marknadsföring. Bland våra kunder
finns allt från startups till börsnoterade bolag i olika branscher.
Vi befinner oss på en spännande tillväxtresa och behöver nu rekrytera fler medarbetare. Du får
möjlighet att medverka på resan och dina insatser kommer att bidra till både företagets och din
egen utveckling. Vår bransch är i ständig förändring och erbjuder alltid utmaningar och
omväxling. Hos oss är det korta beslutsvägar och du får vara med och påverka. Vi står på en
stabil grund med starka och långsiktiga ägare. Vi ser fram emot få välkomna en engagerad och
ansvarstagande kollega som vill bli en del av Team Ready!

Vi söker en drifttekniker
Som drifttekniker på Ready Digital kommer du arbeta med drift, övervakning och utveckling av
den lokala IT-miljön och infrastrukturen. Vi siter i nya fina kontorslokaler i WTC mitt i Växjö
Centrum. Som drifttekniker blir du en del av vårt utvecklingsteam och samarbetar även med
professionella kollegor inom produktion och marknadsföring.

Dina arbetsuppgifter
•
•
•
•
•

Övervakning och incidenthantering
Uppsättning och konfiguration av servrar
Löpande underhåll och dokumentation
Utveckling av den lokala IT-miljön och infrastrukturen
Beredskapsarbete

Vi söker dig som har
• arbetat minst 2 år som drifttekniker med Linuxbaserade system
• mycket goda kunskaper inom ubuntu/debianbaserade system
• mycket goda kunskaper inom MySQL och Apache

Det är meriterande om du har erfarenhet av
• WordPress hosting
• brandvägg/iptables/ufw
• php/nodejs/html/ansible
• olika server managementsystems
• nätverkskonfiguration
• Bash Script
• Digital Ocean och Amazon
För att trivas i rollen behöver du vara en självgående person som engagerat driver både mindre
och större projekt framåt. Vi tror att du har ett stort engagemang och intresse inom ITinfrastruktur. Du arbetar strukturerat på egen hand samtidigt som du agerar tillmötesgående i
ditt bemötande mot andra.

Övrig information
Start: omgående eller efter överenskommelse
Omfattning: heltid, tillsvidare
Lön: individuell lönesättning

Låter detta intressant?
Om detta låter inspirerande vill vi gärna komma i kontakt med dig! Ansvarig för rekryteringen är
VD Anisa Turcinovic, som du kan nå för frågor på 0470-70 36 80 eller på nedan e-post.
Din ansökan önskar vi senast 15 september till work@readydigital.se
Du är varmt välkommen med ansökan redan idag!

Nyfiken på oss?
Välkommen att besöka våra digitala kanaler:
Instagram
Facebook
LinkedIn
Blogg
Webb

