Netværkskonsulent

- central rolle ved gennemførsel af netværks løsninger?
Virksomheden
Vi søger for kunde i København, en Netværkskonsulent til rådgivning og implementering af kommunikations- og
netværksløsninger til danske erhvervsvirksomheder samt kunder indenfor den offentlige sektor. Vores kunde er et
konsulenthus med fokus på at tilpasse og skræddersy it-løsninger, så de skaber forretningsmæssig værdi. De sikrer en
optimal it-infrastruktur både med hensyn til drift, sikkerhed og integrationer.

Arbejdsopgaverne
Som netværkskonsulent kommer du til at implementere, drive og vedligeholde udvalgte løsninger inden for
infrastrukturområdet. Du vil deltage ved kundestatusmøder, on site kundebesøg, blive ansvarlig for projekt
delleverancer og dermed blive involveret i projekter og opgaver på tværs af hele virksomheden. Du vil bidrage med
din viden, og bliver således en vigtig rådgivningspartner både internt og over for kunden, hvor du bliver kundens
tekniske sparringspartner og rådgiver.

Du tilbydes
•
•
•
•
•
•

Et uformelt arbejdsklima med højt til loftet
Et job præget af variation og faglige udfordringer i et projektorienteret miljø
Udfordrende hverdag i samspil med faglige kompetente kollegaer
Løbende uddannelse efter behov
Faglig og personlig udvikling i en attraktiv vækst virksomhed
Attraktiv gage, pensionsordning og en række personalegoder

•
•
•
•
•

Du er holdspiller, glider naturligt ind i teamet og medvirker til at få det bedste ud af samarbejdet
Du er fleksibel og trives i et dynamisk miljø og har stor lyst til at være en del af en succes
Du har erfaring som konsulent med implementering af kommunikations- og netværksløsninger
Du har evnen til at arbejde struktureret og have flere bolde i luften
Du har lysten og evnen til kundekontakten

Dig

Dine faglige kompetencer består af flere af følgende
•
•
•

Cisco Nexus
Cisco ASA Firewall
Enterprise Wi-Fi

•
•

Dynamisk routning (OSPF og BGP)
Gerne datacenter erfaring

Tiltrædelse: efter nærmere aftale
Yderligere oplysninger
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Ulrik Krogh Nielsen på 22 70 22 94 eller Tommy Thy Wadsbach på 50 84 82 60
eller på mail job@nogw.dk, stillingens ref. nr. NW-1740
Send din ansøgning med CV til job@nogw.dk med mærket NW-1740

