
fram till idag har 
vi växt på djupet
 
men nu börjar vi bredda oss.

Vi söker nu därför en ny roll 
 

tech lead



de senaste  
tre åren 

har vi  
dubblat 

vår omsättning
då är det inte konstigt 

att vi måste bli fler



vi är idag 

4 st 
som jobbar med försäljning, 
kundansvar och projektledning

12 st 
som jobbar med webbutveckling, 
support och service



men vi måste växa åt alla 
håll och kommer nu att  
tillsätta nya tjänster.  

Först ut är tech lead. 

i lagom takt såklart, 
alla på en gång är inte bra 
för någon.



vi tror att du som är tech 
lead vet bättre än oss vad 

rollen innebär.  

vår bild är mer en idé, vision eller  
fantasi med vissa önskemål. 

därför är vi  helt beredda på att låta 
dig forma rollen till det bästa 

som den kan bli.   

du undrar säkert vilka små 
önskemål vi tänker på



vi tror och hoppas
att du har jobbat med webb och 
wordpress så länge att du känner att 
det är slöseri att du utvecklar själv när 
du istället kan hjälpa flera andra.

du känner dessutom webben bättre 
än någon annan, har förmågan att 
prata med alla typer av människor, 
kan kommunicera möjligheter och 
förklara tung teknik på ett enkelt sätt.  



s

vi erbjuder 
arbete på distans 

och har under flera år byggt en stabil 
digital verksamhet. våra medarbetares 

viktigaste egenskaper inte är var de bor 
och vi vet att alla kan ta det ansvar som 

krävs när man bor på olika ort

för den som önskar att jobba tillsammans 
med andra erbjuds kontor på vackra 

kasernhöjden i karlstad



För att tala 
klarspråk  
vi behöver hjälp att hitta en härlig 
människa vars hjärta klappar lite 
extra för wordpress

helt enkelt någon som älskar  
webb lika mycket som vi gör 



mer att läsa om oss finns på 

nobox.se/karriar

och för den modiga går det bra 
att skicka en spontanansökan till 

hej@nobox.se



vi vet att bra människor känner 
bra människor. dela för att 

hjälpa oss hitta rätt personer till 
vårt framtida nobox. det skulle vi, 

våra kunder och partners bli 
väldigt glada för.  

 

nobox.se/karriar
hej@nobox.se


