
WE ARE LOOKING FOR NEW EMPLOYEES 

Amplio Rental AB, med huvudkontor i centrala Linköping, erbjuder ett tjänste-
koncept för att utveckla lönsam, hållbar tillväxt och genom nära samarbete 
med sina kunder öka affärsnytta för såväl kundföretag som dess slutkunder. 
För att åstadkomma detta erbjuds en teknisk plattform och ett affärskoncept 
för bland annat lagerfinansiering samt kundfinansiering genom olika hyres- 
och finansieringslösningar. Affärssystemet driver innovation och digitalisering 
samt spetsar tjänsteinnehåll och ökar lönsamhet för kundföretagen.

Läs mer om Amplio Rental på ampliorental.se

Befattningsbeskrivning

Dina arbetsuppgifter är kopplade till de olika projekt som genomförs samt utveckling och 
underhåll av Amplios systemmiljö.

Dessa kan vara att:
- Stödja den operationella verksamheten som systemexpert
- Driva förändringar i system mot olika leverantörer
- Incidenthantering, driva lösningar av incidenter mot support
- Resurs i större utvecklingsprojekt, stödja specifikation och testning
- Konfigurera systemlösningar

Du rapporterar till Head of IT and Business Development.

APPLICATION SPECIALIST



Ansökan

Skicka in din ansökan inkl CV och personligt brev
via www.ampliorental.se under fliken career.
 
Har du frågor om tjänsten, tveka inte att kontakta 
Tommy Svensson, HR & Communication Manager 
tommy.svensson@ampliorental.se
+46706715979

Kravspecifikation

Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan relevant utbildning inom 
ekonomiområdet/informationssystem.

Du har erfarenhet av och har arbetat med ekonomiska/finansiella system och 
förstår affärsstödjande processer och hur viktigt det är att ett system konfigur-
eras rätt med parametrar och annan information. 
Det är meriterande om du har arbetat i eller med en större organisation och 
förstår de processer och den komplexitet som finns i en modern systemmiljö.

Om du tidigare arbetat med affärssystemet ProFinance så är det också ett plus. 

Du har ordningssinne, är strukturerad och systematisk i ditt arbetssätt, levere-
rar alltid enligt, eller över förväntan, och är proaktiv i ditt förhållningssätt.
Du är en lagspelare men kan samtidigt driva dina egna case och uppgifter på 
ett självständigt sätt.
Du har en hög servicekänsla såväl internt som externt.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Vad vi erbjuder

Vi är ett starkt växande företag med positiv anda, lång samlad erfarenhet och 
hög kompetens.
Hos oss erbjuds du ett omväxlande och roligt arbete där du har möjlighet att 
utvecklas under många år framåt. Vår företagskultur är entreprenörsdriven, or-
ganisationen är platt och du har möjlighet att medverka i vår fortsatta utveck-
ling och tillväxt. Vi har en god stämning på jobbet och är lyhörda för varandras 
åsikter och idéer.


