
Evimeria söker driven supporttekniker
Vi söker dig som vill jobba i ett modernt företag  
som satsar på tydliga framgångsfaktorer! 
Vill du jobba tillsammans med ett härligt team där våra 
vårdkunder alltid står i fokus? Vi erbjuder nu ett roligt jobb 
med stor frihet och personligt ansvar som kan passa dig! 
Som supporttekniker hos oss arbetar du med vårt digitala 
journalsystem Webdoc. Webdoc är ett webb/molnbaserat 
system som främst riktar sig till privata vårdgivare inom 
primär- och specialistvård.

I rollen som supporttekniker kommer du att:

• Arbeta med teknisk support och applikationssupport 
av produkten Webdoc, via telefon och mejl.
• Hantera tekniska önskemål/krav från användare och 
informera internt.
• Vara delaktig vid uppstarten av nya enheter. 
• Ansvara för uppgradering av tekniska manualer.
• Ingå i ett supportteam som stöttar och hjälper varandra.
• Vara tillgänglig i organisationen samt stärka upp 
värdekedjan kring Webdoc.

Kunskapskrav:

• Goda kunskaper i Microsoft Windows
• Goda kunskaper i Linux
• Erfarenhet av MAC OS

Meriterande:

• Erfarenhet av arbete med hälso- och sjukvårdskunder
• Erfarenhet av arbete med kundsupport
• Erfarenhet av vårdinformationssystem
• Erfarenhet av MySQL

Vi tror också att du:

• Har stor drivkraft, engagemang och brinner för IT-
tekniska lösningar
• Vill utvecklas inom avancerad felsökning kring 
applikation och databas.
• Är ansvarstagande och agerar på ett självständigt sätt 
samt förmedlar förtroende och trygghet till våra kunder på 
ett nära och naturligt sätt.
• Har en analytisk förmåga samt vågar ta initiativ för att nå 
uppsatta mål.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal 
och skrift. 

Om Evimeria EMR AB:

Evimeria är ett utvecklingsföretag som 
erbjuder digitala produkter för svensk hälso- och 
sjukvård. Evimeria som tidigare hette AtLan AB 

har sedan 2005 utvecklat bl.a. journalsystemet Webdoc. 
Webdoc är ett molnbaserat system som i dag används av 

ca 10 000 personer inom främst privat primär- och 
specialistvård. 

Evimeria har sitt huvudkontor i Göteborg och är i dag 
25 anställda. Vi har de senaste åren haft en mycket stark 

utveckling och växer i hela landet

Läs mer på https://evimeria.se  

 

Vi erbjuder dig:

• En kul roll i ett härligt team där du arbetar med en 
uppskattad och framgångsrik tjänst som genererar ett 
stort värde för kunden.
• En flexibel och efterfrågad roll med möjlighet att göra 
stor skillnad för både Evimeria och för flertalet vårdgivare
• Möjlighet att påverka i en dynamisk organisation.
• Bra personalförmåner bland annat vad gäller friskvård 
och friskvårdsaktiviteter. Evimeria har ett personalråd med 
anställda som ansvarar och väljer ut årets olika personal-
aktiviteter med tilldelad budget.
• En flexibel arbetsplats. 

Tillträde: Efter överenskommelse
Placeringsort: Göteborg

Intresserad? 
Skicka din ansökan (CV & personligt brev) till 
theres.johansson@evimeria.se, senast 31/1.  
Märk din ansökan ”Webdoc-supporttekniker”. 

Har du frågor så är du varmt välkommen att kontakta 
Theres Johansson, tel.nr: +46 735 29 40 87 eller via mail.

https://www.facebook.com/EvimeriaEMR/
https://www.linkedin.com/company/evimeria-emr-ab/
https://evimeria.se/

