NÄTVERKSTEKNIKER / IP-TEKNIKER STATUS: PAUSAD
Publicerad den 29 maj, 2019

Roll

Nätverkstekniker

Kompetensområde

Data/IT

Startdatum

2019-09-01

Slutdatum

2019-12-31

Omfattning

100%

Ort

Stockholm

Land

Sweden

Sista svarsdatum

2019-06-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)

Kontaktperson

Jonas Pettersson (cv@keyman.se)

Referens nr

1438973

Övergripande uppdragsbeskrivning
Vi söker nu en senior nätverkstekniker / IP-tekniker med kompetensnivå 4.
I arbetsuppgifterna ingår att:
• Konfigurera i existerande och nya nät i samband med planerade uppdrag och projekt
• Delta i införandeprojekt och representera gruppen i dessa
• Arbeta med Brandväggar
• Vara delaktig vid utveckling och leverans till kund
• Ta fram anvisningar för drift samt förebyggande underhåll- och installation
• Stödja driftorganisationen i samband med avhjälpande underhåll av akuta fel; föreslå och vidta åtgärder för att
minimera återkommande fel och optimera driften av nät.
Skallkrav
Har arbetslivserfarenhet av routing och switching inom stora nätverk
Erfarenhet av konfiguration, felavhjälpning, uppgradering och monitorering av Brandvägg, VPN, IPS
Erfarenhet av tekniker som t.ex. BGP, MPLS (L2/L3) , Check point, Palo Alto
Förståelse av nätverkssäkerhet såsom ipsec, vrf, access-listor, samt god förståelse av IP protokoll
Jobba proaktivt i säkerhetsarbete genom logganalys samt uppföljning av hotbilder inom relevant område
Flytande i tal och skrift på svenska och engelska
Högskoleutbildning inom relevant område eller likvärdig kunskap inhämtad på annat sätt
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Börkrav
Cisco-certifierad (CCNA)
Övriga krav
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort (max 255 tecken) i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.
Personliga egenskaper
Noggrann
Självgående
Kommunikativ
Konsultmässig
Analytisk
Drivande
Övrig information
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

Att offerera på detta uppdrag
OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)
Mailofferter ska innehålla följande information
1.
2.
3.
4.
5.

Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och "KeyMans allmänna villkor"

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

Tillbaka till aktuella uppdrag
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