
 

 

Spännande extrajobb för IoT-intresserad student med outtömligt intresse för radio! 

 

 

 

 

 

 

Är du student och söker efter ett givande unikt extraarbete inom IoT? Vill du se hur en startup 

med grundare med lång erfarenhet från arbete i ledande positioner inom bolag som Ericsson, 

Spray Networks, Talkpool, Volvo AB, VCC, Saab Automobile, Skanska m fl fungerar inifrån och 

ha en arbetsplats med en härlig variation av kollegor? Då kan detta vara en once-in-a-lifetime 

tjänst för dig!  

iioote söker en IoT tekniker som kommer att arbeta med LPWAN radiotekniker som stöd till ansvarig för IoT 

Solutions. Tjänsten kommer att innebära att du arbetar några timmar upp till 12 timmar i veckan vid sidan av 

din utbildning.  

Som IoT tekniker på iioote kommer du att arbeta med intern support i iiootes lokaler på Lindholmen Science 

Park. Du kommer att ta hand om många olika typer av inspirerande och självständiga IoT uppdrag, allt ifrån att 

hjälpa till att testa och utveckla IoT lösningar inklusive att skruva och pilla med hårdvara och mjukvara, skriva 

enklare manualer till att stötta i frågor om såväl hårdvara som mjukvara. Tillsammans med dina mer erfarna 

kollegor kommer du att få säkerställa att lösningar fungerar.  

Tjänsten passar dig som studerar på eftergymnasial nivå och har ett brinnande intresse för IoT. Vi tror också att 

du har erfarenhet av alla vanliga MS office program, Web och grund i kodning, script och trivs bra i en roll där du 

får jobba själv samt i team. Det är meriterande om du studerar något IT-relaterat, dock är det viktigaste att du 

har intresset och viljan att lära!  

 

VI SÖKER DIG SOM  

Studerar på eftergymnasial nivå 

Har ett stort intresse för IT med djupt intresse för radio/LPWAN 

En ordningsam fixare som älskar att arbeta med HW/SW lösningar 

Har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift 

Det är meriterande om du: 

Studerar något IT-relaterat, till exempel system- eller datavetenskap och gärna på distans 

Som person är du en service minded problemlösare som alltid är villig att lära mer. Du ser lösningar istället för 

problem och räds inte en utmaning!  

 

 

Start: Enligt överenskommelse. 

Omfattning: 2-12h/v (alla dagar/tider i veckan som passar ditt liv)  

Placering: Lindholmen Science Park, Göteborg 

Skicka ansökan till: 



 

 

 

När du skickar in din ansökan till iioote godkänner och samtycker du  

till att iioote behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen.  


