
 

Supporttekniker till Nordic Growth Market  

Är du serviceinriktad, it-intresserad och gillar problemlösning? Då kan rollen som 

Supporttekniker hos oss vara något för dig! Vi erbjuder dig möjligheten att utvecklas och att 

arbeta med ny teknik tillsammans med passionerade specialister i ett företag med korta 

beslutsvägar! 

Nordic Growth Markets är en av de ledande nordiska börserna med mer än 30 års 

erfarenhet som en dedikerad partner för tillväxtbolag. Vi har stor förståelse för 

entreprenörens utmaningar och möjligheter och vill därför vara en stabil partner under 

tillväxtresan. Genom våra marknadsplatser i Sverige, Danmark, Finland och Norge 

tillhandahåller vi handel i mer än 15 000 instrument som aktier, obligationer, AIF:er och 

derivat. Vi är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, en av Tysklands största 

marknadsplatser för privatpersoner. 

 

Arbetsbeskrivning 

I rollen som Supporttekniker arbetar du med extern- och intern support av vårt 

egenutvecklade handelssystem Elasticia. Du ansvarar för systemanalys och administration 

av kundnära systemlösningar. Därtill inkluderar dina arbetsuppgifter bland annat;  

 Drift av handelssystemet och dess kringsystem 

 Kontoadministration för handelssystemet och dess kringsystem  

 Hårdvaru- och mjukvaruhantering 

Du arbetar nära din närmaste kollega i supportteamet. Därutöver samarbetar du med våra 

systemadministratörer och systemutvecklare. Du rapporterar direkt till CISO & Head of IT 

Operations. 

 

Kvalifikationer 
Vi ser gärna att du har; 

 Tidigare erfarenhet av IT-support/helpdesk  

 Goda datorkunskaper och erfarenhet av att arbeta i Linux 

 Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift 

 

Det är även meriterande om du har; 

 Eftergymnasial utbildning inom IT 

 Grundläggande kunskaper i datornätverk 

 Viss kunskap inom databasadministration 

 

Vi söker dig som är självgående, lösningsorienterad och noggrann. Därtill är du 

serviceinriktad och har ett stort tekniskt intresse!  



   
Övrig information 

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse 

 

Omfattning: Heltid, tillsvidare 

 

Lön: Enligt överenskommelse 

 

Plats: Centrala Stockholm  

 

Ansökan: Välkommen med din ansökan till work@ngm.se, dock senast 2020-08-31. Urval 

och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista 

ansökningsdatum. 

 

Upplysningar: Vid frågor kontakta work@ngm.se 

 

 

Vi avvisar respektfullt oönskade erbjudanden från rekryterings- och/eller 

annonseringsleverantörer. 
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