DRIVEN SYSTEMADMINISTRATÖR/IT-TEKNIKER SÖKES
Ampfield är ett företag som bedriver datoriserad värdepappershandel. Vi behöver nu komplettera vår
organisation med en systemadministratör/IT-tekniker med ansvar för drift, underhåll och vidareutvecklingen av
företagets IT-system.
Företagsnätverket använder Windows Server 2012 och MS Active Directory med tillhörande delar. För
databashantering används MySQL och SQL-Server. Servervirtualisering med Hyper-V tillämpas.
Organisationen ställer mycket höga krav på säkerhet och tillförlitlighet av alla delar av IT-miljön. Företagets
nätverk är segmenterade med brandväggar och delar av nätverkstrafiken använder VPN-lösningar. Git används
som versionshanteringsprogram.
VI ERBJUDER
Då Ampfield har en relativt liten organisation ges tidigt eget ansvar. Ditt arbete kommer att ha en tydlig
inverkan på det dagliga arbetet på Ampfield och du kommer att ha en viktig roll i organisationen.
Om du har programmeringskunskaper i C++ och vill utveckla dessa finns goda möjligheter på Ampfield.
På Ampfield gäller frihet under ansvar i kombination med goda förutsättningar att utvecklas i din yrkesroll.
VI SÖKER
Tjänsten passar dig som är i början av din IT-karriär. Vi söker en person med stort datorintresse som är driven
och har lätt för att självständigt läsa in sig på nya områden. Andra egenskaper vi värdesätter är noggrannhet och
ansvarstagande.
Tycker du om programmering och utvecklat även på fritiden vill vi gärna träffa dig!
ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna består i att sköta uppdateringar och patchar, installationer samt drift av programvara. Utöver
det ingår övervakning och kontroll av säkerhetsaspekter av nätverket, inköp av ny hård och mjukvara samt
problem/felsökning och felavhjälpning.
Det ingår också att analysera och strukturera arbetsprocesser, utreda och planera för framtida utveckling av ITmiljön, samt upprätta nödvändig dokumentation.
ANSÖKAN
Du är varmt välkommen att söka genom att skicka ditt CV, personliga brev, och relevanta betyg till
rekrytering@ampfield.se.
OM AMPFIELD
Ampfield bedriver värdepappershandel för egen räkning. Vi är ett litet företag med mycket hög riskjusterad
avkastning.
Vi handlar råvaru- och valutaterminer på amerikanska derivatbörser. Handeln pågår dygnet runt, är
algoritmstyrd och helt automatiserad. Till skillnad från många andra företag i branschen tävlar vi inte om att vara
snabbast på orderläggning. Istället försöker Ampfield vara smartare med bättre matematisk modellering än våra
konkurrenter. Detta har visat sig vara en framgångsrik strategi.
Besök vår hemsida för mer information(www.ampfield.se). Vid frågor om tjänsten eller Ampfield kontakta
Henrik Melander (henrik.melander@ampfield.se eller 070 720 96 07).
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