Junior Systemvetare med Ekonomibakgrund
I den här rekryteringen har vi tagit hjälp av Replacement Partners AB
För mer information kontakta Kerstin Söderberg, k.s@replacement.se tel: 0707-878710

Har du nyligen tagit examen inom systemvetenskap? Vill du arbeta nära den tekniska lösningen och
samtidigt ha mycket kontakt med användare för att utveckla produkten? Nu söker vi dig som vill vara
med och utveckla vårt affärssystem Aveny ytterligare och arbeta i gränslandet mellan ekonomi och IT.

Vi erbjuder dig varierande och spännande arbetsuppgifter. Här får du chansen att arbeta tillsammans
med kunniga, hjälpsamma och jordnära kollegor i ett kundnära bolag som satsar på sina
medarbetare! Sök redan nu då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Eniac Data har levererat kvalificerade, administrativa program och IT-tjänster till organisationer i
närmare 40 år. Idag är företaget marknadsledande leverantör till enheter inom Svenska kyrkan och
deras arbete kretsar kring det egenutvecklade affärssystemet Aveny. Eniac Data erbjuder dig en
möjlighet att i en proffsig organisation utvecklas inom ditt tekniska kompetensområde men också
inom kundsupport och utbildning.
Företaget kännetecknas av en platt organisationsstruktur där eget ansvar är ett honnörsord.
Medarbetarna i företaget arbetar som ett team och sätter alltid kunden i fokus. Som
utvecklingsverktyg används Delphi och affärssystemet har både webbaserade och klientbaserade
delar. Just nu håller vi på att utveckla en helt ny webbapplikation.
ARBETSUPPGIFTER
I din roll kommer du att arbeta med Eniacs verksamhetsprogram inom Ekonomi som används av
drygt 200 kunder i hela landet. I arbetsuppgifterna ingår att ta fram specifikationer för fortsatt
utveckling av programmet. Du kommer att bli engagerad i konsultuppdrag, utbildningsuppdrag samt
kundsupport.
Tjänsten är placerad i Mölndal men resor inom Sverige förekommer.

VI SÖKER DIG SOM
• Har eftergymnasial utbildning inom relevant område, exempelvis systemvetenskap
• Är nyexaminerad eller har något eller några års erfarenhet inom liknande roll.
• Har ekonomisk bakgrund, antingen i dokumenterad utbildning eller praktisk erfarenhet.
• Har goda kunskaper inom objektorienterad utveckling och du har en vilja att kombinera denna
kunskap med att vara ute och träffa användare för att förstå deras behov
Som person är du engagerad, målmedveten och social och i denna rekrytering är det viktigare att du
har rätt personliga egenskaper än en lång erfarenhet inom området. Du trivs i mötet med användare
och tycker om att samarbeta med andra i team för att hitta de bästa lösningarna. Du tycker även om
att ha mycket eget ansvar och driva på ditt arbete på egen hand.

Du talar och skriver flytande svenska eftersom detta krävs i kommunikationen internt och gentemot
användare.
Arbetets Omfattning: Heltid
Vi ser att du i framtiden vill arbeta mer och mer med verksamhetsutveckling men samtidigt ha en fot
inom det tekniska området för att kunna skapa de bästa lösningarna för systemets användare.
Eniac Data har levererat kvalificerade, administrativa program och IT-tjänster till organisationer i
närmare 40 år. Idag är företaget marknadsledande leverantör till enheter inom Svenska Kyrkan. Vårt
arbete kretsar kring det egenutvecklade affärssystemet Aveny. Runt detta har vi byggt upp en
servicefunktion som ser till att programmet kommer till nytta och på bästa sätt motsvarar behoven i
kundens organisation.

Våra huvudkontor är belägna vid Krokslätts Torg i Mölndal alldeles på gränsen till Göteborg. Vi har
även kontor i centrala Stockholm.

