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Vill du arbeta med affärsprocesser, 
affärssystem och verksamhetsutveckling

På Systemstöd får du arbeta med att utveckla olika företags affärsprocesser 
med Sage X3 affärssystem som grund.

Du arbetar i team med kollegor och får tidigt ta eget ansvar för olika delområden 
och projekt och får personlig utveckling på alla plan med engagerade kollegor.

Efter traineeprogrammet fortsätter din utbildning enligt en individanpassad 
utvecklingsplan.

Syftet med traineetiden på Systemstöd är att ge varje trainee de bästa 
möjligheterna att utvecklas till självgående konsulter inom till exempel logistik, 
försäljning, produktion, projekt, ekonomi och utveckling/programmering.

Sök Systemstöd traineeprogram 2018
Vi söker dig som är nyutexaminerad civilingenjör, systemvetare eller du som har några års arbetslivserfarenhet.



Vi skapar själva vår 
arbetsplats
Välkommen som trainee på Systemstöd. Vår åsikt är att 
människorna på Systemstöd är det enda värdet i 
företaget!

Som trainee på Systemstöd kommer du att inse att det är 
vår kontinuerliga process av kompetenshöjning och vårt 
kompetensövertag som är vårt existensberättigande på 
marknaden.

I vårt dagliga arbete vågar vi vara sårbara och ärliga i vår 
kommunikation och vi bemöter varandra med 
prestigelöshet. Det skapar tillit och viljan att samarbeta 
känns självklar mellan alla kollegor och olika kontor.  

Vi har en mycket platt organisation. Det är ingen 
begränsning, om inte traditionell karriär är viktig för dig. 
Vi har till exempel inga titlar på visitkorten, man skall 
lyssna på individen oavsett titel.

Att arbeta med affärssystem och affärsprocesser hos 
olika företag och verksamheter, innebär att du är delaktig 
i både kundens, vår och din egen utveckling. 

Att vi valt att introducera Sage X3 affärssystem från 
världens tredje största leverantör av affärssystem på den 
svenska marknaden, sätter extra krydda på både arbete 
och utvecklingsmöjligheter. 

Fredrik Jansson, VD Systemstöd

Aktiebolaget Systemstöd



Våra värderingar

Aktiebolaget Systemstöd

�"Att Systemstöd har en ambition att vara 
Sveriges Bästa Arbetsplats är ett levande mål 

i organisationen. 

Det är en verkligt platt organisation där 
medarbetarnas engagemang och involvering 
faktiskt verkar stå högre på dagordningen än 

siffrorna. 

Förtroende för individen är högt, vilket ger en 
engagerad och positiv arbetsplats."

Maria Grudén, VD Great Place to Work



Traineeanställning

Som trainee på Systemstöd är du tillsvidareanställd på heltid 
och omfattas av de anställningsvillkor och förmåner som 
gäller på Systemstöd.

Program för hela traineeprogrammet

Vid intervjuer innan traineeanställning presenteras och 
lämnas hela traineeprogrammet med syfte, innehåll och mål. 
En mentor utses till varje trainee och finns till hands under 
hela traineeperioden. Programmet har inslag av både praktik 
och teori.

Ingångslönen för trainee

Ingångslönen för en trainee på Systemstöd är likställd med 
ingångslön för en person med motsvarande kompetens och 
utbildning inom samma arbetsområde.

Trainee på Systemstöd



Systemstöd
traineeprogram 2018

Systemstöds traineeprogram startar i september 2018 och avslutas 
vid årsskiftet 2018/19. 

Under traineeprogrammet varvas utbildningar med självstudier, 
gruppövningar och mentorstödd praktik i olika projekt.

Systemstöds traineeprogram består av två block.

Block grund
Du introduceras till Systemstöd och vår verksamhet. Dels 
företagskultur och våra värderingar, men även konsultmannaskap
och projektmetodik. 

Du lär dig mer om de olika programvaror och tjänster vi levererar 
och arbetar med. 

Inom Sage X3 affärssystem lär du dig grunder, processer och 
affärsstöd inom bland annat redovisning/ekonomi, supply
chain/logistik, produktion, försäljning/CRM, service samt projekt. 

Utöver dessa grunder i Sage X3 för workflow, BI och Sage X3 
utvecklingsmiljö, integrationer samt grundläggande teknisk 
plattform.



Block specialisering
Fokus i detta block ligger på specialisering och Sage X3 
affärssystem i synnerhet. 

• Specialisering Sage X3 Logistik inkl. produktion

• Specialisering Sage X3 Ekonomi

• Specialisering Sage X3 Utveckling

Instruktörsledd utbildning och mentorstödda självstudier 
individuellt eller i grupp. 

Du får tidigt i detta block varva teori med praktik i leveranser i olika 
kundprojekt tillsammans med din mentor. 

Aktuella placeringsorter efter avslutat traineeprogram är Stockholm, 
Linköping, Örebro eller Jönköping.

Vår vision är att vara 
"Sveriges bästa arbetsplats"



Friheten och 
möjligheten att påverka
Nya utmaningar med stöd och trygghet, det är vad som 
väntar på Systemstöd, tycker jag som före detta trainee 
på Systemstöd.

Det jag gillar mest med jobbet att arbeta med 
utveckling och affärssystem, är känslan att verkligen 
lösa problem för kunden och se resultat. 

Många av mina kollegor har arbetat länge på 
Systemstöd, så det finns många seniora medarbetare 
att lära sig av. Det är även ett bra tecken på att 
Systemstöd har ett bra erbjudande till sina anställda.

Jag tycker det var positivt att man under 
traineeperioden är delaktig i olika kundprojekt. Det 
innebär att det är få saker som skiljer traineeperiodens 
sista tid mot den första tiden som konsult.

Idag arbetar jag mycket med integrations- och 
utvecklingsprojekt i ett nytt affärssystem på den 
svenska marknaden, Sage X3. Lärorikt och utmanande!

Jag uppskattar Systemstöds platta organisation där jag 
som nyanställd från min första dag har möjlighet att 
påverka.

Carl Otterheim, konsult Systemstöd

Aktiebolaget Systemstöd



Högt i tak och nära till 
beslut

Nya insikter och kunskaper varje dag, många skratt med 
kollegor och delaktighet i det vi gör, det är Systemstöd 
enligt mig.
Det bästa med att jobba som konsult på Systemstöd är 
möjligheten att jobba tillsammans med olika kunder, i 
olika branscher alla med olika verksamheter. 

Otroligt lärorikt! 
Man inser snabbt att inget företag är det andra likt. Det 
blir aldrig tråkigt och enahanda!
Innan jag började på Systemstöd jobbade jag på ett 
stort, internationellt företag. Där var jag en i mängden. 
Här på Systemstöd utvecklas jag dels inom mitt område 
som är affärsprocesser och funktioner inom ekonomi och 
redovisning i Sage X3 affärssystem. 
Men jag har även möjlighet och är direkt delaktig i 
företagets utveckling, genom de olika förbättringsprojekt 
vi fortlöpande genomför.

Karin Sundqvist, konsult Systemstöd

Aktiebolaget Systemstöd



Personlig utveckling på 
alla plan med 
engagerade kollegor 

Jag började på Systemstöd direkt efter avslutade studier. 
Lite nervöst, men kände mig välkommen av alla från 
första dagen.
Föll för Systemstöds uttryck ”kompetenta kompisar” till 
både kunder och kollegor och att de har visionen 
”Sveriges Bästa Arbetsplats”. Det gjorde valet av 
arbetsplats enkelt.
Under min första tid på Systemstöd varvades utbildning 
med självstudier, gruppövningar och besök hos kunder 
och partners. Redan under inledningen fick jag vara med 
i riktiga kundprojekt, vilket gav nya insikter jämfört med 
studietiden. 
Roligt och mycket lärorikt att redan under den första tiden 
få prova på själv. Inte bara sitta och titta på när en mentor 
gör eller visar något. 
Förutom att arbeta som affärssystemskonsult är jag med i 
Systemstöds förbättringsprojekt.
Senast var jag med i en grupp som tog fram vår 
rekryteringsplattform, där du söker till vårt 
traineeprogram.

Sofie Magnusson, konsult Systemstöd

Aktiebolaget Systemstöd



“Det är en fröjd att ha er som leverantör. Resultatet 
blir alltid som man tänkt sig (eller bättre) + dessutom 
är ni grymt trevliga = Jättekul att jobba med er.”

Ingela Sundell, Logistic Specialist, Philips Women’s
Healthcare

”Systemstöd har fått fantastiskt fina omdömen 
från sina medarbetare och därför kommit direkt 
in på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser 
2015. Här råder mycket stor frihet under ansvar 
och kulturen präglas av tillit och öppenhet, från 
första intervjun och genom hela 
anställningstiden.”

Maria Grudén, CEO, Great Place to Work
Sverige


