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Vallviks Bruk AB söker en It-tekniker 
 
Vallviks Bruk AB är ett av de två massabruken i Rottneros koncernen. 
Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och 
produktion av massa. Vår uppgift är att förse våra kunder med 
massaapplikationer som stärker deras marknadsposition och lönsamhet. Inom 
området slipmassor för den öppna marknaden är vi den enskilt största globala 
aktören. 
 
Tjänsten 
Vi söker en teknikintresserad och serviceinriktad It-tekniker. I rollen arbetar du med hela 
kedjan från konfiguration, migration och implementation till service, support och drift. Du 
sätter upp och implementerar stabila lösningar för att säkerhetsställa en driftsäker IT-miljö. 
Du servar personal och konsulter inom IT-området. 
 
Till uppgifterna hör att: 

- Ansvarar för att uppsatta säkerhetsinstruktioner för datorer och nät tillämpas inom sitt 
ansvarsområde. 

- Kontrollera att användare, externa konsulter etc. inte överskrider sina befogenheter. 
- Ansvarar för upprätthållande av tillämpningsdokumentation. 
- Medverka till att en systemstandard upprätthålls. 

 
Ett individuellt ansvar kombinerat med en god samarbetsförmåga är en förutsättning för att 
lyckas. 
 
Kvalifikationer 

- Gymnasieingenjör med datateknisk inriktning eller vad bolaget bedömer likvärdigt. 
- Goda kunskaper samt praktisk erfarenhet av nätverk, servrar, databaser och 

nätverksbaserade applikationer.  
- Kunskaper inom Windows operativ/applikationer samt processtyrsystem 

 
Meriterande 

- Kunskaper inom molntjänster 
- Kunskaper inom SQL 
- Kunskaper inom Oracle, ABB 800xA 

 
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att du speglar vår värdegrund; Respekt, 
Professionalism och Engagemang. 
 
Varaktighet 
Tillsvidareanställning  
Heltid 
 
Övrigt: 
Dagtid med systemberedskap. 
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Kontakt 
För frågor om tjänsten: 
Hanna Virsand HR Business Partner   tele 0270 621 26 
Pasi Toivanen Inköpschef/systemansvarig  tele 0270 620 18 
Mika Palmu ordförande Unionen   tele 0270 621 35 
 
Ansökning 
Vi vill ha din skriftliga ansökan senast 2018-03-31 till rekrytering@rottneros.com  
märk ansökningen med ”IT-tekniker”  
 
 
 


