Stockholm den 1 juli 2018

Streckkod System AB expanderar och söker tekniker

Om tjänsten Tekniker
Som tekniker på Streckkod System är du en viktig resurs för att stödja såväl kunder som oss internt i att
ta fram olika lösningar, konfigurera och installera produkter och system. En viktig del av vår verksamhet
är service och underhåll av de skrivarlösningar som finns ute hos våra kunder i form av
bläckstråleskrivare, applikatorer och etikettskrivare mm.
Streckkod System erbjuder dig att arbeta i ett expanderande företag med lång historik, med ett gott rykte
på marknaden och ett starkt kundfokus. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter och bra
utvecklingsmöjligheter.
Du förväntas dagligen bemöta kunder via mail, telefon och ute i deras verksamhet. Tjänsten är tillsvidare
och tillsätts snarast möjligt.

Din profil
Till den här tjänsten söker vi:
• En teknisk person för att utföra reparationer och installationer av hårdvara, samt har förståelse för
lösningen och de komponenter som ingår.
• Dig som har, eller är beredd att snabbt få, en djup kunskap kring de produkter och lösningar vi
levererar.
• Du som jobbar aktivt för att bidra till att vi erbjuder våra kunder de bästa tekniska lösningarna för
deras verksamhet.
• Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
• Du är driven, positiv och lösningsorienterad.
• Du har ett generellt IT intresse
Det krävs ingen erfarenhet från vår bransch även om det är en merit. Det är viktigt att viljan och
intresset finns att sätta dig in i våra produkter och de lösningar vi erbjuder till våra kunder för att
framåt också bidra till att utveckla dessa.
Streckkod System förvärvade i juni Märkmetoder och tjänsten som tekniker är till stor del att hantera det
produktsegmentet men i tillägg även vara support på vårt övriga produkter och lösningar.
Om Streckkod System AB
Streckkod System AB är ett kompetensföretag vars affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster kring
streckkoder, samt lösningar för industriell märkning. Utskriften av streckkoden är kärnan i vår verksamhet
och kring det erbjuder vi produkter för att effektivisera kundernas verksamhet, samt hjälpa dem att möta
olika krav på märkning. Vi erbjuder etiketter och utskrifter i olika format, samt lösningar kring produkter
som streckkodsläsare, etikettskrivare, handdatorer mm. Vi jobbar med kunder runt om i Sverige inom
flertalet branscher.
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Streckkod System har ett starkt fokus på att leverera kvalitet till våra kunder och är in i en expansiv fas. Vi
sitter i mycket trevliga lokaler i Danderyd.
Om Märkmetoder AB
Märkmetoder levererar lösningar för industriellmärkning. Det är bläckstråleskrivare där vi även har
agenturen för Citronix, samt lösningar med etikettskrivare för automatiska utskrifter. Vi tar fram tekniska
lösningar för utskriftslösningar i deras produktion, lager mm.
Är du rätt kandidat skicka din intresseanmälan till martina.nilsson@streckkod.se
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