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Sökes: Kickass problemlösande techie med kärlek till e-post

Halon hjälper hosting- och telekom-bolag att erbjuda sina kunder den bästa möjliga eposttjänsten när det kommer till säkerhet och infrastruktur. Vår skriptbara SMTP-mjukvara
gör det möjligt för våra kunder att skräddarsy den perfekta lösningen för anti-spam,
signering, kryptering, routing o.s.v. Genom att göra det så hjälper vi dem att antingen spara
tid och pengar, eller faktiskt tjäna mer pengar.
Eftersom vi växer så söker vi nu en ny person som vill hjälpa våra kunder att komma igång,
installera mjukvara och finnas till hands när de har frågor. Vi tänker oss att du är en bekväm
Linux sysadmin; du kan hantera shell, sätta upp en LAMP, klona en Git, hacka lite PHP (eller
dylikt), och stasha dina ändringar. Du kan lösa problem med dig/host, ping och netcat och
googlar självständigt det du inte kan.
Dina arbetsuppgifter kommer vara support, konsultation och sales engineering, och därmed
ha kundkontakt på såväl svenska som engelska via telefon, e-post och även ute hos våra
kunder. Vårt kontor ligger i Göteborg och där vill vi att du också är under kontorstid.
Vi förväntar oss att du hanterar följande:
• E-post felsökning inkl. SMTP, SPF m.m.
• Installation, inkl.
• Halon-scripting, se http://docs.halon.se
• LAMP installation
• VMware, bare-metal image etc.
• Integration, anpassning inkl.
• PHP scripting
• Skapa REST APIer
• LDAP
• Dokumentation inkl.
• Uppdatera intern och extern dokumentation, se http://wiki.halon.se
Grädden på moset:
• Marknadsmässig lön (vi är inte två killar i en källare)
• Amazeballs team
• Onsdagsfrukost
• Fredagsöl
• Playstationturnering
• Pingis-raster
• Möjlighet att vara med och ta över världen (typ)
Känner du dig träffad av beskrivningen så hör omedelbart av dig till info@halon.se

Halon etablerades 2010 av bröderna Peter och Jonas Falck. Bolaget sysselsätter idag 10 personer och
huvudkontoret finns i Göteborg. Halons säljer en mjukvara för e-postsäkerhet riktat till hostingföretag och telekomoperatörer. Bolaget har tilldelats flertalet priser för sina produkter inom området e-postsäkerhet.

