
Netværkstekniker 

Fiks IT søger en ny kollega til vores erfarne team af IT-teknikere. Har du erfaring og kompetencer, som kan 

være med til at drive og styrke netværksområdet hos Fiks IT? Så er det måske lige dig, vi søger. 

 

Opgaver 

Du vil blive en del af funktionsområdet Operations, som har 5 medarbejdere. Dette team står for driften 

hos vores kunder og driftscenter. Vi lægger meget vægt på kvalitet, stabil drift og høj oppetid, og vi 

arbejder kontinuerligt med at optimere og automatisere vores arbejdsgange og processer. 

 

Det forventes at du kan arbejde selvstændigt med opgaverne, som bl.a. består af: 

• Håndtering af sager på 2. & 3. level-niveau. 

• Drift og vedligehold af netværk i vores datacenter. 

• Implementering af nye løsninger. 

• Overvågning af netværksmiljøet. 

• Udarbejdelse af dokumentation og vejledninger. 

• Deltagelse i vagter. 

• Konfiguration og opsætning af nyt netværksudstyr. 

• Generel optimering og vedligehold af netværksinstallationer. 

 

Dit fundament 

Du har erfaring inden for drift af netværk, gerne i større installationer, og du er vant til at formidle tekniske 

løsninger på flere niveauer. Du har erfaring svarende til en CCNA/CCNP og erfaring med et eller flere af 

følgende områder/produkter: 

• Cisco/HP/FortiNet switche. 

• Cisco/FortiNet firewalls. 

• Fejlsøgning. 

• Automatisering og optimering 

• Cisco wireless-teknologier. 

 

Ud over krav til forudgående erfaring og kompetencer har vi forventning om, at du har lyst til at 

vedligeholde og udvikle dine kompetencer. 

Du begår dig både på dansk og engelsk i tale og skrift og har kørekort kategori B. 



Om dig 

Blandt dine personlige kompetencer forventer vi, at du har: 

• En positiv indstilling til arbejdet. 

• Gode evner for samarbejde og kommunikation. 

• Sans for systematik og dokumentation. 

• Evnen til at koordinere store og komplekse opgaver. 

• En åben og serviceminded holdning til dit arbejde hvor kunden er i fokus. 

• Tolerance og humoristisk sans – også når det går stærkt! 

 

Vi kan tilbyde 

• Et fagligt miljø ud over det sædvanlige. 

• Gode udviklingsmuligheder, fagligt og personligt. 

• Gode muligheder for at påvirke udviklingen fremad. 

• En arbejdsplads med fleksibilitet og hensyn til den enkeltes behov og ønsker. 

 

Er Fiks IT en arbejdsplads for dig? 

Vi tilbyder et varierende og udfordrende job, hvor den nyeste teknologi tages i brug til gavn for vores 

kunder. Vi har over 300 kunder fordelt over hele Danmark. 

Fysisk befinder vi os i Ikast, hvor vi har til huse i nyindrettede kontorlokaler. Miljøet er uformelt, og 

afstanden til kollegerne er kort. Vi kan desuden tilbyde en lækker frokostordning. 

Vi bestræber os på at være en organisation, hvor der er rum til det hele menneske. Vi har i det daglige 

fokus på, at vi skal få både arbejds- og privatliv til at fungere. 

 

Ansøgning 

Du kan sende din ansøgning til Thomas Pedersen på job@fiksit.dk, har du spørgsmål til stillingen så kan du 

kontakte Thomas Pedersen direkte på 9155 5557. 

 

Vi ser frem til at hører fra dig 

 


