
Bit-Net.se bildades 2005 och ägs av sex begravningsbyråer samt företagets VD. Företagets 
affärsidé är att utveckla affärssystem för begravningsbyråer än så länge i Sverige men på 
sikt även på nordiska marknaden. För våra kunders räkning utvecklar vi, supporterar samt 
utbildar på vårt egenutvecklade affärsystem. Vi är inom kort fem anställda. Läs mer på 
www.bit-net.se 

!
Säljare/Marknadskoordinator 

Vi söker dig som är en relationsinriktad säljare som förstår vikten av långsiktiga relationer. 
Din potentiella kundstock är begravningsbyråer stora som små i hela Sverige vilket innebär 
att tjänsten innehåller en del resor med övernattningar. Du supporterar även systemet. Du 
kommer också att ansvara för olika marknadsprojekt samt utbilda användarna i 
affärssystemet. 

När du börjar som säljare/marknadskoordinator hos oss kommer du att få en 
introduktionsperiod på en begravningsbyrå eftersom det är mycket viktigt att du känner till 
användarmiljön.  

Vi söker dig som brinner för ditt yrke och är beredd att ge det där lilla  extra när det 
behövs. Du har förmågan att skapa, utveckla och bibehålla goda relationer över tid. Du är 
affärsmässig med en stor portion social förmåga. Att kunna prioritera och se till att saker 
och ting blir utförda i rätt tid med rätt kvalité är ett måste för rollen. Du har en teknisk 
förståelse vilket innebär att du känner dig bekväm och trygg i övergripande tekniska 
resonemang. 

För rätt person erbjuder vi ett omväxlande och utvecklande jobb där du har stor 
delaktighet och kan påverka företagets utveckling. 

Låter det spännande? Skicka in din ansökan snarast – dock senast 29 december till 
helena.fiedler@fiedlerconsulting.se. Har du frågor och/eller funderingar om tjänsten – 
tveka inte att ringa till Helena på tel 070-5919033. 

!
Webutvecklare 

Vi söker dig som blir en viktig kugge i utvecklingen av vårt affärssystem. Vi får ständigt ny 
input från våra användare och andra intressenter om önskad funktionalitet, layout etc och 
din roll blir då att tillsammans med företagets andra utvecklare hitta lösningar för att öka 
kundnöjdheten. Du kommer också att supportera systemet. 

När du börjar som webutvecklare hos oss kommer du att få en introduktionsperiod på en 
begravningsbyrå eftersom det naturligtvis är ett måste att du känner till användarmiljön. 

Du som söker är lite av en tusenkonstnär inom utvecklingsområdet. Du har mycket goda 
databaskunskaper, kunskaper runt att sätta upp servrar och inom programmering. Som 
person brinner du för jobbet och levererar eftersom du har stark egen drive.   

För rätt person erbjuder vi ett omväxlande och utvecklande jobb där du har stor 
delaktighet och kan påverka företagets utveckling. 

Låter det spännande? Skicka in din ansökan snarast – dock senast 29 december till 
helena.fiedler@fiedlerconsulting.se. Har du frågor och/eller funderingar om tjänsten – 
tveka inte att ringa till Helena på tel 070-5919033.
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