
  

 
 

Vi är a-kassornas service- och intresseorganisation. Som anställd hos oss bidrar du till att 3,6 
miljoner medlemmar i 25 a-kassor kan administrera sina ärenden så enkelt och enhetligt som 
möjligt. Läs mer på www.sverigesakassor.se.  

Sveriges a-kassor söker en nyfiken och 
utvecklingsorienterad databasadministratör 
Vi söker för tillsvidareanställning en erfaren person som har djup förståelse för hur databaser 
fungerar och brinner för att de används på rätt sätt. På bästa adress i södra centrala Stockholm 
men självklart också med goda möjligheter till att arbeta på distans blir du en del av en dynamisk 
utvecklingsavdelning i en stimulerande miljö med bra villkor och mycket goda möjligheter att 
påverka dina arbetsuppgifter och utveckla dig själv. Här tar vi fram och underhåller de IT-system 
som a-kassorna använder i sitt dagliga arbete med att administrera arbetslöshetsförsäkringen för 
sina medlemmar. Tillsammans med vår befintliga DBA kommer du att arbeta med utveckling 
och underhållet av våra databaser. Arbetet är omväxlande och ställer krav på egen 
initiativförmåga då vårt utvecklingslandskap omfattar ett stort antal miljöer och databaser. 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden 
• Arbeta proaktivt med prestanda, säkerhet och optimering av våra databaser. 
• Vara stöd till utvecklingsteam gällande databasrelaterade frågor. 
• Ansvarig för design, uppdateringar och säkerhet i vår databasmiljö. 
• Lösa supportärenden relaterade till DBA:s ansvarsområden. 
• Delta i utvecklingsuppdrag både inom förvaltning och projekt/uppdrag.  

Utbildning och erfarenhet 
• Du har kontinuerligt i flera år vidareutbildat dig i databaskompetens och är aktivt nyfiken i 

ämnet. 
• Bred erfarenhet av produkter i Microsoft System Center och Windows Server-familjerna. 
• Mycket god kunskap om SQL-server, databasdesign och optimering. 
• God kunskap i T-SQL. 
• Erfarenhet av skriptprogrammering, till exempel Powershell/VB-script/bash. 
• Erfarenhet av databasmigrering och migreringsarbeten av applikationer. 
• Erfarenhet av prestandaoptimering (inklusive vård av index/statistik och förståelse för 

triggers) av verksamhetskritiska SQL-miljöer. 
• Minst tre års erfarenhet av drift av komplexa databasmiljöer, med Microsoft-teknologier i 

fokus. 
• Minst tre års erfarenhet av teknisk förvaltning avseende Microsoft SQL Server. 
• Engelska i tal och skrift. 
• Erfarenhet av SSIS är meriterande 
• Erfarenhet av arbetslöshetsförsäkringen, offentlig sektor och arbete med Microsofts AD-

miljö är meriterande. 

Frågor?  

Kontakta vår utvecklingschef Jens Törner. Välkommen med din ansökan! 

http://www.sverigesakassor.se/
mailto:jens.torner@sverigesakassor.se
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