
 

 POWEX IT  REKRYTERING:  KONSULT 

POWEX IT   Konsult är ett perfekt komplement till er IT avdelning. Våra experter har 
mycket gedigen kunskap och många års erfarenhet i att utföra alla roller inom IT 
Infra och IT säkerhet, kontakta oss idag och diskutera era behov.  
Vi har konsulter och experter och tillfälliga behov och rekryterar för era permanenta 
behov. 

 

Använda POWEX IT HELPDESK till ert kontor och IT-

miljö, på ett säkert och professionellt sätt, så ni kan 

fokusera på huvuduppgifterna 

ALLTID RÄTT BEMANNING 

Att hyra personal är en smart och kostnadseffektiv lösning på ett tillfälligt bemanningsbehov, 

med kortare eller längre varaktighet, eller när du behöver en tillfällig lättnad. POWEX IT tar 

arbetsgivaransvar i både upp-och ned-gång POWEX IT  kan hjälpa dig att hålla nere fasta 

kostnader, upprätthålla driften och kvalitén på arbetet. 

Handlingsfrihet/ekonomiska fördelar: 

Genom att ha lägre grundläggande bemanning och i stället anställa personal från CHERYLLAS 

när arbetsbördan ökar kan du sänka de fasta kostnaderna. 

Snabba lösningar 

Vi har en omfattande kandidatbank som täcker många affärsområden. Genom att ha aktiv dialog 

med våra kandidater kan rätt person plockas upp så fort ett bemanningsbehov uppstår. Vi sköter 

det praktiska och ni betalar bara för effektiva arbetstider. Enklare att hantera personal. Du 

ordnar uppgifterna och vi tar ansvar för personalen! Vi tar hand om rekrytering, personalansvar, 

löner, semesterersättning, sjuklön, kompetensutveckling, försäkring.  

Exempel på roller vi tillhandahåller: 

• Nätverk Tekniker  • CTO 

• Databas administrator • CISM 

• PC Tekniker • Solution Architects  

• Operation Tekniker • Teknisk projektledning  

• IT produktion • Service delivery managager 

• MEMS operator • Kund projekt ledare  

• Server Tekniker • Test Manager 

• Web Designer   • Krav Ställare  

• Helpdesk Tekniker • IT Säkerhetsexpert   

• IT Administrator • IT Manager 

• Systemutvecklare • GDPR & ISO27001 Expert  

• IT Support • Linjechef 

• Nätverk administrators • Metodutveckling 

• Programmerare  • mfl 

 

GODA NYHETER 

➢ Cheryllas Har lösningar för 

tjänster, komponenter och 

applikationer inom dator- / 

IT-verktyg. 

➢ Du kan koncentrera dig på 

ditt företags huvudsyssla & 

Vi ger dig stöd och hjälp när 

IT miljön inte fungerar 

korrekt 

➢ Hjälper dig att välja rätt 

applikation i rätt miljö för 

bästa kostnader och mest 

effektiva resultat 

➢ Har expertis när du behöver 

uppgradera och utveckla din 

IT-miljö & Vet hur man 

bygger datorstöd för att 

förbättra verksamheten. 

 

 

Här är de vanligaste orsakerna till att 
använda sig av it-outsourcing: 

 Fokusera på kärnverksamhet 

 Kostnadsreduktion 

 Tillgång till resurser 

KONTAKTA OSS FÖR MERA 
INFORMATION  

POWEX IT  REKRYTERING 

+46 101023973 
info@powexithelpdesk.se  

www.powexithelpdesk.se  
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