
 
MA-system söker Teknisk 

koordinator  
 

MA-system Utbildning AB är Skandinaviens största utbildare av truckförar- och 
liftinstruktörer. Vi ingår i företagsgruppen MA-system, som sedan 1976 är ett          
ledande kunskapsföretag inom logistikområdet. 

Våra utbildningar fokuserar på säkerhet och effektivitet. Vi arrangerar öppna kurser 
på många orter i Sverige och genomför också företagsinterna utbildningar. Vårt eget 
förlag producerar pedagogiskt utbildningsmaterial i form av böcker och webbaserad 
utbildning. 

Arbetsbeskrivning 

Som teknisk koordinator är du delaktig i våra utbildningsprojekt och arbetar med 

klienthantering, installationer, felsökning mm. Supportfrågorna kommer att ta en stor 

del av ditt arbete och är väldigt varierande. Du kommer att ha mycket kundkontakt, 

främst via telefon, och du blir en viktig länk mellan kunder och utvecklare.  

 

I den löpande dagliga verksamheten ingår:  

• kundsupport i form av användarfrågor och tekniska frågor, som felsökning och 
utredningar kring våra egna programvaror. 
 

• Problemlösning och stöd vid implementering hos kunder 
 

• Kundvård och upprätthållande av hög servicenivå 
 

• Administration kring kursverksamheten och kursmaterialet 

 

• Delaktighet i den allmänna planeringen, prioriteringen och utformningen av 
våra framtids- och marknadsprojekt, med tonvikt på tekniska lösningar. 

 

 

 



Utbildning/Erfarenhet 

• Högskole-, eller annan eftergymnasial utbildning 

• God teknisk allmänkunskap som till exempel: 

o Grundläggande förståelse för objektorienterad programmering 

o Grundläggande förståelse för hur databaser fungerar 

o Inblick i hur systemutvecklingsprocesser fungerar 

• Erfarenhet av kund- och marknadskommunikation  

• Erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete 

• Erfarenhet av undervisning/presentation 

• Van användare av affärssystem 

• Goda kunskaper i Officepaketet  

• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska  

• Kunskap i sociala medier 

• Körkort B. 

 

 

Är du den vi söker?  

Du har en central och viktig roll i vårt team, och för att lyckas behöver du vara 

självgående, ansvarstagande och gilla att ta egna initiativ. Mycket kundkontakt ställer 

krav på att du är såväl utåtriktad som intresserad av att i varje läge ge bästa möjliga 

service. Du är både flexibel och prestigelös eftersom ingen dag är den andra lik, och 

du förstår värdet av att leverera med kvalitet. Du är affärsmässig och rör dig 

obehindrat i både informella och professionella sammanhang.  

För rätt person erbjuder MA-system ett spännande, självständigt arbete med goda 

utvecklingsmöjligheter i en positiv atmosfär med omsorg om personalen. Låter det 

som nästa steg i din karriär? Hör då av dig, tjänsten kommer att tillsättas snarast. 

För ytterligare upplysning är du välkommen att kontakta Andreas Maier, 

andreas.maier@masystem.se     Tel 046 329015 

 

Skicka din ansökan till: 

sigrid.trygg@masystem.se 

Sigrid Trygg, MA-system AB, Porfyrvägen 14, 224 78  Lund 
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