Netab söker drivna Nätverkstekniker!
Just nu söker vi drivna Nätverkstekniker till vår Tele/Data-avdelning. Är du en teknisk
problemlösare med fokus på kvalitet och goda resultat? Är du dessutom ansvarsfull och trivs med
kundkontakt? Då kanske Du är vår nya medarbetare!
Om företaget
NETAB Gruppen AB är en etablerad elfirma som startade sin verksamhet i början av nittiotalet. Vi utför alla typer av
uppdrag inom installationsområdet och vår verksamhet bedrivs genom tre olika avdelningar, Entreprenad, Service
och Tele/Data. Vi sitter i fina lokaler i Tullinge och jobbar på uppdrag i hela Stor-Stockholmsområdet, främst mot företag,
organisationer och kommuner. Företaget bedriver ett aktivt KMA-arbetet och är ISO-certifierade i såväl Kvalitet, Miljö som
Arbetsmiljö. Vi är medlemmar i Installatörsföretagen.
Netab Tele/Data befinner sig i en tillväxtfas och söker nu Dig som vill vara med på den expansiva resan framåt. Denna tjänst
erbjuder dig möjligheten att utveckla dina tekniska kunskaper i ett team med god sammanhållning. Vi vill att våra anställda
ska trivas och därför satsar vi på vår personal genom bland annat löpande kompetensutveckling och friskvårdsbidrag. Hos
oss erbjuds du alltid individanpassat utbildningsprogram utifrån behov och erfarenhet. Firmatelefon är en självklarhet och
möjlighet till förmånsbil (miljöbil) finns.

Arbetsuppgifter
Som Nätverkstekniker hos oss ansvarar du för allt mellan att felsöka och åtgärda tekniska ärenden, till att från grunden
bygga hela nätverk ute hos våra kunder. Arbetet innebär konfigurering av switchar, fibersvetsning, kabeldragning till
nätverksutrustning, patchning av nätverksuttag, installation av trådlösa nätverkspunkter, mätning av utrustning samt därtill
hörande dokumentation. Rollen innebär även en stor dos kundkontakt genom såväl telefon, mail som kundbesök.
Du arbetar i ett elektroniskt ärendehanteringssystem där du tar emot ärenden, dokumenterar ditt arbete löpande samt
avslutar dem efter att jobbet är färdigställt. Det är ditt ansvar att för varje ärende, på ett effektivt sätt, utforma en lösning
som tillgodoser kundens behov samt att hålla kunden informerad under arbetets fortskridande. Rollen ställer krav på såväl
din tekniska- som kommunikativa förmåga. Du kommer att arbeta både ensam och i mindre team.

Vem söker vi?
Vi tror att du som söker har ett stort teknikintresse och tycker om att hålla dig uppdaterad om det senaste inom ditt
område. Du uppskattar en roll där du får ta stort ansvar i det dagliga arbetet genom att självständigt strukturera och driva
arbetet framåt. Du har en förmåga att kunna ta in kundens behov och omformulera det till en lösning. Att agera
problemlösare ser du som motiverande och du trivs med kundkontakt. Du är ordningsam och arbetar med frihet under
ansvar. Att slutföra det du påbörjat och inte vara nöjd förrän kunden är det är självklart för dig. Vi lägger stor vikt vid dina
personliga egenskaper i denna rekrytering.
Krav
• Du har godkända slutbetyg från relevant (gärna teknisk) gymnasieutbildning och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Du är tekniskt intresserad och trivs i rollen som självständig hantverkare
• Du har god datavana
• Du har B-körkort
• Du talar och skriver svenska obehindrat
• Tidigare erfarenhet från liknande arbete enligt svenska standarder och/eller arbete med larm är starkt meriterande.
• Erfarenhet från fibersvetsning och hantering av mätinstrument är ett plus.
Övrigt
Tillträde:
Anställning:
Arbetstid:
Lön:

snarast, efter ö k
Visstid, möjlighet till tillsvidareanställning finns på sikt. Vi följer kollektivavtal.
Heltid, mån-fre, 07-16
Fast lön.

Låter det här som något för dig?
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag via vår hemsida www.netab.se. Vid frågor är du välkommen att kontakta
Arbetsledare Daniel Norén, 08-410 712 04, eller Personalansvarig Anna Georgsson, 08-410 712 07. Vi ser fram emot Din
ansökan!

