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Systemadministratör / Systemutvecklare
3DEXPERIENCE
X10D Solutions arbetar inom PLM (Product Lifecycle Management). Vi är specialiserade på
försäljning och införande av världsledande programvara från Dassault Systèmes.
Många nya och befintliga kunder byter nu till den nya plattformen 3DEXPERIENCE, vilket
innebär att vi utökar med fler medarbetare inom området PLM. För denna tjänst söker vi en
systemadministratör/systemutvecklare till vårt Jönköpingskontor.
Hos X10D vill vi att du ska trivas. Om individen mår bra, så går företaget bra. Vi har följande
ledord:
•
•
•

Ärlighet
Enkelhet
Affärsmässighet

Genom ärlighet och enkelhet skapas affärsmässighet och långa relationer med våra kunder.
Detta leder till goda affärer och bra förutsättningar att må bra hos oss.
X10D Solutions är platinum partner till Dassault och är en av de ledande leverantörerna av
Dassaults programvara. Vi har idag ca 50 st. kunder i Sverige och Norden – stora och små. Vi
har kontor i Göteborg, Jönköping och Växjö. Våra medarbetare har lång erfarenhet av PLM och
produktutveckling och vi är erkänt duktiga.

Om Tjänsten
Du kommer att arbeta främst med att installera, konfigurera och anpassa 3DEXPERIENCE
klient- och servermjukvaror. En typisk kundmiljö är installerad på en Windows Server i
kombination med MSSQL Server/Oracle. Servermjukvaran är en webbapplikation som körs på
Apache Tomcat/TomEE. I tjänsten ingår även uppgradering samt övervakning av plattformen.
Eftersom du kommer att arbeta mycket med Microsofts mjukvaror (Windows Server, MSSQL
o.s.v.) så är det meriterande om du är en certifierad MCSA (Microsoft Certified Solutions
Associate) eller MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert). Du har gärna tidigare erfarenhet
av Apache Tomcat/TomEE (eller motsvarande) samt certifikathantering för HTTPS.
Det är starkt meriterande om du har ett intresse för programmering då vi ser att en del av
tjänsten även kan omfatta utveckling av anpassningar som kräver programmeringskunskaper. I
dagsläget utvecklas dessa anpassningar i främst C# och Java med vissa webbaserade
lösningar.
Du talar och skriver både svenska och engelska då en del av våra kontakter är internationella.
Du gillar att jobba i mindre företag som kräver att man tar egna initiativ och är van att göra dina
arbetsuppgifter på ett självständigt sätt med noggrannhet och struktur.
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START: Omgående, med hänsyn till ev. uppsägningstid
OMFATTNING: 1 Person, Heltid, tillsvidare
PLATS: Jönköping
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: Vi tar löpande emot ansökningar
KONTAKT: Magnus Andersson / Rikard Torkelsson
MAIL: work@x10d.se

Mail: work@x10d.se
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