
Senior IT-konsult till Ricoh IT Partner 
 
Vårt uppdrag 
 
Vill du arbeta i ett storsatsande IT-företag i Örebro?  
 
Ricoh IT Partner Örebro befinner sig i en expansionsfas och söker ytterligare en senior IT-
konsult till sitt kompetenta team. Detta är en tjänst för dig som gillar mycket eget ansvar och 
vill vara med och utvecklas i takt med ambitionen om att vara det bästa IT-bolaget i Örebro.  
 
Arbetsuppgifter 
Hos oss får du som senior IT-konsult en viktig roll gällande strategi, arkitektur och teknikval 
tillsammans med våra kunder. Du får möjlighet att designa lösningar, hantera tekniska 
implementationer, drifta och utveckla våra kunders IT-miljö. I rollen får du även möjlighet att 
arbeta i interna projekt samt vara tekniskt säljstöd vilket innebär att det är viktigt att du trivs 
med och har erfarenhet av att bygga långsiktiga och goda relationer tillsammans med 
kravställare och kunder.  
 
Din profil 
Vi söker dig som har förmåga att anta nya utmaningar i en miljö som befinner sig i ständig 
utveckling. Du har ett systematiskt och organiserat arbetssätt samt förmåga att följa säkerhets- 
och dokumentationskrav. Vi tror att du har minst fem års arbetslivserfarenhet från IT-
branschen och att du har jobbat med systemintegration och haft ansvar för kunders IT-miljö 
och drift. Det är meriterande om du är certifierad på marknadsledande produkter. Stor vikt 
kommer att läggas vid personliga egenskaper, dock ser vi gärna att du som söker tjänsten har 
erfarenhet av några av de teknologier som Ricoh IT-Partner levererar.  
 
• Windows Server och klienter 
• Brandväggar och VPN-lösningar 
• Backuplösningar 
• Managerade lösningar 
• Hostade lösningar 
• Office 365  

Då du kommer att ta dig runt med bil är även B-körkort ett krav. 

Övrig information  
På Ricoh IT Partner kommer du till en trivsam arbetsmiljö med fräscha lokaler, bra 
gemenskap och prestigelös stämning som förespråkar frihet under ansvar. Utöver utvecklande 
arbetsuppgifter och kontaktytor med människor, så uppmuntrar vi på kontoret i Örebro 
aktiviteter som att träna tillsammans, ta en spontan AW eller koppla av i den egna 
relaxavdelningen med allt ifrån bastu, bubbelpool, massagefåtölj mm. 

Vi erbjuder dig även en arbetsmiljö med hög förändringstakt och korta beslutsvägar. Vi inser 
vikten av kontinuerlig utbildning och därför erbjuder vi alla våra konsulter kvalificerade 
utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken.  



Om oss  
I oktober 2013 köpte Koneo Örebro upp Ricoh Center och blev istället Ricoh IT Partner. 
Detta innebar att vi ökade vår kompetens, fick ett bredare erbjudande och blev därmed en 
mycket starkare IT-leverantör med 30 medarbetare, varav 13 IT-konsulter.  
 
Vi kan idag erbjuda heltäckande IT-infrastruktur som hanterar allt från kommunikation, 
datacenter och molntjänster. Dessutom jobbar vi med dokumenthantering, videokonferens och 
telefonilösningar. Våra kunder är medelstora företag till kommun och landsting.  
 
Intresserad?  

Skicka din ansökan så snart som möjligt. Vill du veta mer om Ricoh IT Partner Örebro och 
tjänsten är du välkommen att kontakta Pål Warnbrant på 070-3141000 eller via mail 
pal.warnbrant@ricoh-itpartner.se. Går gärna in på vår hemsida it-partner.nu och läs mer om 
oss.  
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