
 

Tekniker / utvecklare  
 
Vi söker en ”teknikfreak” till vårt kontor i Tyresö. 
 
Arbetsbeskrivning: 

Vårt fokus är automater i publikmiljö, där både kortbetalningar, dataöverföring, fjärrstyrning och fjärrövervakning 
är viktiga delar men även själva automaten och dess ingående komponenter, driftkontroll och support till 
serviceavdelningen. 
Produktanpassningar, kontakt med potentiella leverantörer och samarbetsparters. 
Övervakning av konkurrenter och nyheter. Tjänsten innefattar även att deltaga i framtagning av nya 
produktkoncept. Vi söker dig som har ett ”nördigt” intresse av både teknik och elektronik, tjänsten kan innefatta 
både utveckling och dataprogrammering, men även hårdvara och teknikservice. Det är meriterande om du har 
erfarenhet och intresse för konstruktion och hårdvara. Det viktigaste för oss är att du vill och har lätt för att lära dig 
samt att du har ett stort intresse för teknik, du vill bli vårt nya ”teknikfreak”. 
 
Din profil: 

Du har ett genuint teknikintresse, både på fritiden och på arbetet, vill arbeta med utveckling och projekt i ett 
spännande och framgångsrikt företag. Du har gärna testat allt från mjukvaran till hårdvaran, är du specialist åt det 
ena eller andra hållet är det också intressant.  
 
Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter med brett tekniskt kunnande.  
Du är/har: 
 

 Nyfiken och älskar nya idéer och har förmågan att genomföra dessa 

 Ambitiös och vill utvecklas och växa med företaget 

 Handlingskraftig och självgående men arbetar lika bra i grupp  

 Lösningsorienterad och resultatinriktad 

 En god organisatör som kan planera sitt arbete effektivt och håller deadlines 

 Stresstålig 

 Goda kunskaper i svenska och engelska 

 Ödmjuk men ”har skinn på näsan” 
 
Vi erbjuder:  

 Intressanta och ansvarsfulla arbetsuppgifter  

 Ett utvecklande och självständigt arbete i ett stabilt, trivsamt och framgångsrikt företag 

 Möjlighet att påverka utveckling av produkterna och företaget 

 Spännande kollegor 

 Bra anställningsvillkor  

 För rätt person erbjuds stora utvecklingsmöjligheter 

Vi tror att du har gymnasieutbildning eller högskoleutbildning inom IT/teknik och eller sälj/ekonomi samt ett 
brinnande intresse för just IT, teknik och utveckling. Brist på relevant utbildning kan dock kompenseras av 
erfarenhet eller personlig lämplighet. 
 
Vi har hög entreprenörsanda och därför får du gärna tänka och agera som en entreprenör. Vi fokuserar på tillväxt 
både via förvärv och organiskt vilket skapar spännande möjligheter för rätt person. Vi är ödmjuka i vår framtoning 
men aggressiva i vår tillväxtplan. 
 
Är du intresserad ber vi dig sända ditt CV och personligt brev till rekrytering@speed-services.se  

Märk din ansökan med: Teknikfreak 

Vi vill ha din ansökan snarast, då rekryteringen sker löpande. Företaget sitter i egna lokaler på Mediavägen 11 i 

Tyresö. 

Speed Services AB är ett modernt och snabbväxande företag som erbjuder automattjänster i publik miljö, där 

utöver traditionella, idag digitala fotoautomater och förvaringsboxar ingår även digitala skärmar, kund- och 
betalterminaler samt publikt Wi-Fi. 
Speed Services AB ingår i Speed International koncernen - en familjeägd, innovativ bolagsgrupp som utöver 

Speed Services omfattar också Speed Identity AB - ett av ledande företag i världen inom digital insamling av data 
till olika typer av ID-handlingar. 
Speed Services AB består av flera bolag, där bl. a. Sidewalk Express International AB och Megatec Information 

Technology AB ingår (megatec.com). 
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