
System Engineer
Är du en social person som gillar utmaningar? Är du självgående men samtidigt medveten om 

betydelsen av samarbete? Då tror vi att du är en värdefull tillgång för oss!

Vi är ett glatt gäng på ett företag där våra konsulter uppskattas av våra kunder. För att kunna 
bli en del av oss är det därför viktigt att du trivs med att ha kontakt med människor och agerar 
professionellt i alla situationer. Som medarbetare hos oss arbetar du både tillsammans med 
andra erfarna konsulter och arkitekter, men det är även viktigt att du tar enskilt ansvar för att lösa 
komplexa problem i samverkan med våra kunder samt leverantörer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 2 års yrkeserfarenhet av managering samt implementation av 
IT-miljöer som fördelaktigts inkluderats av någon Citrix-produkt. Vi ser också gärna att du har en 
akademisk examen i grunden med inriktning mot IT. Du har övergripande kompetens kring flera 
produkter inom Citrix med betoning på XenApp och XenDesktop. Erfarenhet av nätverksproduk-
terna är meriterande men inget krav. Tjänsten kräver att du behärskar svenska samt engelska 
flytande, i både tal och skrift. Körkort och tillgång till bil erfordras. Vi lägger stor vikt vid dina per-
sonliga egenskaper; du är utåtriktad, nyfiken, drivande och ansvarstagande med en förmåga att 
skapa samt upprätthålla bra relationer med medarbetare och våra kunder. Du ska kunna priorite-
ra i pressade situationer samtidigt som jobbet utförs med hög kvalitet och i gott samarbete med 
kollegor, kunder samt leverantörer. För oss på AceIQ är det viktigt att du har känsla för service 
och sätter kunden i centrum.
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