
Konsulent til længerevarende projekter
søges

 

Projektmøder, hvor du er den tekniske ekspert
Udarbejdelse af løsningsdesign på baggrund af ønsker fra kunderne
Konfigurering samt implementering af løsninger
Rådgive kunder om deres forsatte netværksudvikling
Vedligeholdelse af eksisterende løsninger
 

Har stærke kommunikationsevner – på dansk såvel som engelsk
”Kundetække” – du skal kunne håndtere kunder med stringente krav og fleksible kunder
Omhyggelig, ansvarsbevidst, struktureret
Som person er du en holdspiller, fleksibel, positiv, robust og har gode samarbejdsevner
 

Traditionel routing / switching / NAT / Spanning tree
Industriel hardware – switch, routere, firewall (zone based)
Producenter som Cisco, Hirschmann, Moxa, Palo alto
Netværk i forbindelse med SCADA-installationer

Vi vil gerne gøre en signifikant forskel for vores kunder og derfor mangler vi flere dygtige konsulenter.
Skal du med på rejsen?
I øjeblikket har rigtig mange af vores større kunder enormt travlt og efterspørger derfor endnu mere assistance
fra vores side. Det betyder at vi – med glæde – nu udvider vores team af konsulenter, der arbejder med lange
projekter (kaldet fastmandsaftaler). Helt konkret vil det sige, at 80% af din tid vil blive allokeret til disse.
Du vil blive en nøgleperson på de strategiske projekter, vi arbejder med hos kunderne. Der er tale om globale
industrivirksomheder, arbejdet omfavner projekter i et internationalt miljø.

En varieret hverdag med mange arbejdsområder bestående af bl.a.:

Vi forventer følgende af dig / Dine faglige kompetencer og kvalifikationer

Du vil komme til at arbejde med

Du er både en teamplayer og kan arbejde selvstændigt. Det er vigtigt, at du er en selvkørende profil, der har et
godt overblik. Der vil være en del on-site arbejde i forbindelse med de opgaver, som vores kunder har. Det
betyder, at du i kortere eller længere perioder vil være væk fra Netteam kontoret. Dog vægter vi teamarbejde
højt, så du kan føle dig som en del af Netteam. Derfor vil der være flere månedlige obligatoriske mødedag på
kontoret.

 

Hvorfor Netteam?
Attraktive løn- og ansættelsesvilkår
Et positivt og inspirerende arbejdsmiljø i gode fysiske rammer
En arbejdsplads i vækst og en arbejdskultur, hvor vi passer på
hinanden
Faglig udvikling som sikrer, at du altid er blandt de bedste inden for
dit felt

Du er meget velkommen til at læse mere om Netteam på 
www.netteam.dk

Næste skridt?
Vi håber, at du kan se dig selv i rollen, og vi er nysgerrige på at læse dit
CV samt ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet eller Netteam, er du
meget velkommen til at kontakte CTO, Netteam, Bo Rejnholt på
brj@netteam.dk
Vi behandler indkomne ansøgninger løbende.


