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Är du vår nya
IT-Konsult?
Är du sugen på att vidareutvecklas som/till konsult? Då är detta jobbet för dig!

Hos oss blir du en del av ett team med engagerade kollegor som hjälps åt för att komma fram till den bästa 
lösningen hos kund. För att kunna hjälpa våra kunder gäller det att hålla sig uppdaterad på våra lösningar 
vilket gör att man lär sig först om de senaste teknikerna/trenderna. Vill du utvecklas i en roll där du jobbar 
mot olika branscher och länder samt bli specialist på Citrix? Välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
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. Du kommer att få arbeta 
med projekt mot både större och mindre kunder inom privat och offentlig sektor, främst i Norden 
men även internationellt. Implementera Citrix hos kunderna genom att arbeta med installation, 
konfiguration, integration, uppdateringar, dokumentation, test och utbildningar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har yrkeserfarenhet av IT-branschen. Vi ser också gärna att du har en akademisk 
examen i grunden med inriktning mot IT. Du har erfarenhet kring Citrix-produkter (XenApp, 
XenDesktop, NetScaler, SD-WAN mm). Meriterande om du har kunskaper inom operativsystem 
Windows och Linux samt inom cloud (Azure mm).

Har en stor förståelse för konsultrollen samt ett intresse för att jobba nära kunderna på en 
dynamisk arbetsplats. 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 personliga egenskaper; du är utåtriktad, lyhörd, nyfiken, drivande 
och ansvarstagande med en förmåga att skapa samt upprätthålla bra relationer med medarbetare 
och våra kunder. Som konsult är det även viktigt att du kan anpassa dig efter ändrade 
förutsättningar och prioriterar om ifall det dyker upp mer akuta frågor. Du drivs av att jobba mot 
utmanande mål och arbetar målmedvetet för att nå dem. Arbetstid: Heltid

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Placeringsort: Kristianstad
Kontaktperson: Magnus Dalgrim, 0723-094223
Skicka din ansökan till: magnus.dalgrim@aceiq.com

AceIQ
Huvudkontor 
Stridsvagnsvägen 14
291 39 Kristianstad
Växel: +46-44-777 00 80
Fax: +46-735-27 67 67

Stockholmskontor
Mäster Samuelsgatan 60
111 21 Stockholm

www.aceiq.com

AceIQ levererar intelligenta lösningar för åtkomst till interna  och externa informationsmängder samt applikationer 
oavsett “device” – arbetsstationer, laptops, industridatorer, läsplattor, smartphones m.m.
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