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Drift- och IT-säkerhetsansvarig 

Jobba hos Digital Fox AB 

Placering: Erik Dahlbersgatan 3, Göteborg 

Lön: Fast månadslön med bonusmöjligheter 

Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse 

Beskrivning av tjänsten 
Som vår drift- och IT-säkerhetsansvarig kommer du att ha det övergripande ansvaret för all 

systemdrift och IT-säkerhet i bolaget. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med både våra 

konsulter och vår utvecklingsavdelning. I din tjänst ingår bland annat: 

• Installation av systemet hos nya kunder. 

• Uppgradering och underhåll av befintliga system.  

• Vidareutveckling och förbättring av distributionsprocessen. 

• Övergripande ansvar för säkerheten avseende drift. 

• Penetrationstest av system och driftsmiljö. 

• Stödja utvecklingschefen vid säkerhetsfrågor i utveckling av vår produkt DF RESPONS. 

• Stödja våra konsulter i mer tekniska moment som t.ex. SAML-federation och 

integrationer. 

Vem söker vi? 
Vi söker dig som har en mycket god kunskap kring IT-säkerhet och gillar att arbeta 

självständigt med mycket eget ansvar. Du ska ha arbetat minst tre år med drifts- och IT-

säkerhetsfrågor och har en högskoleutbildning eller motsvarande relevant utbildning. Som 

person bör du vara noggrann, pålitlig och ha lätt för att ta till dig nya kunskaper.  

Vårt system DF RESPONS är ett webbaserat system som bygger på ASP.NET-teknik och körs 

på Windows Server med MS SQL Server som databas. Systemet driftas både på server hos 

kund och som molntjänst på våra egna servrar. Meriterande kunskaper: 

• Windows Server 

• MS SQL Server 

• Octopus deploy 

• Säkerhet på webben/OWASP 

• Programmeringskunskaper 

• Ledningssystem för informationssäkerhet ISO 27000 

• Internetteknik / nätverksteknik 

• Arbete inom kommunal verksamhet 

• GDPR och dataskyddsförordningen 
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I din tjänst kommer du att hantera stora mängder känsliga personuppgifter. Vi kommer 

därför att genomföra en bakgrundskontroll av den som blir utvald och tackar ja till tjänsten. 

Bakgrundskontrollen kan komma att omfatta bland annat: referenser, kreditupplysning, 

nätsökningar och utdrag ur belastningsregister. 

Vilka är vi på Digital Fox 
Digital Fox är ett växande IT-företag med stark entreprenörsanda. Vi är idag 6 anställda. Tack 

vare en mycket stark tillväxt med många nya kunder de senaste två åren söker vi nu en 

sjunde medarbetare till vårt team. Vår vision är att tillhandahålla användarvänliga IT-lösningar 

till offentlig verksamhet som underlättar vardagen för anställda och medborgare.  

Företaget startade som ett examensarbete på Chalmers 2006. Plattformen DF RESPONS har 

nu funnits på marknaden sedan 2007 och används idag av ca 50 kommuner runt om i 

Sverige. Plattformen innehåller lösningar för bland annat: synpunktshantering, felanmälan, e-

förslag, anmälan och utredning av kränkande behandling samt avvikelsehantering. Många av 

våra kunder förknippar idag Digital Fox med god kvalitet, lättanvända system och mycket 

god service. 

Förmåner hos Digital Fox 
Vi är måna om våra medarbetares hälsa och välmående. Alla våra medarbetare har flexibel 

eller oreglerad arbetstid. Den som väljer att träna på lunchen får 15 minuter extra betald 

lunchrast. Du får även ett årligt friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kr. Som anställda får du 

även tjänstepension och försäkringar enligt ITP. Du får också ta del av vårt bonusprogram. 

Ansökan 
Intresserad av att bli en viktig del i vårt gäng? Skicka in din ansökan genom att fylla i vårt 

ansökningsformulär.  

Ansök här: https://respons.digitalfox.se/AddMatter2.aspx?MatterTypeID=102&View=ansokan 
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