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Nätverkstekniker
Beskrivning
Doceo Management är ett IT företag med inriktning inom informationssäkerhet och
cybersäkerhet. Vår uppgift är att bland annat ansvara för företag, organisationer
och myndigheters utveckling och förvaltning av säkra kommunikationer, vara rådoch stödgivande i informationssäkerhetsarbetet och hantera samt förebygga ITincidenter
Vi arbetar dagligen med cybersäkerhet där vi skyddar er verksamhet och
information. Ökad komplexitet skapar ökad sårbarhet för företag som skapar ökade
risker i era affärer. Vi hjälper er samverka människan, tekniken mot rutiner och
säkerhet. Med hjälp av identifiering av information och spårbarhet i er verksamhet
låter vi er fortsätta växa i önskad takt med hjälp av digitalisering och säkerhet.
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Våra områden spänner sig från IT- till informationssäkerhet. Våra team har lång
erfarenhet samt djup kompetens inom cybersäkerhet. Vi är vana att arbeta ihop och
nära kunden för att tillsammans skapa ett starkt skydd. I form av samverkan skapar
vi det bästa för er.

Vi söker
Doceo Management söker en nätverkstekniker med minst 5 års relevant erfarenhet.
Uppdragen kan variera och omfatta drift, utveckling eller uppgraderingar för att
säkerställa krav på säkerhet och funktion.
Du bör ha god kunskap om supportade element kring nätverksmiljöer avseende att
leda och styra system, övervakning, skriptning och automatisering av spridning och
av switchar/routing.
OBS! Uppdraget omfattas av försvarssekretess (RK2), vilket innebär krav på
svenskt medborgarskap och godkännande av säkerhetsprövning utförd av
myndighet.

Kompetenskrav
Kompetenskrav
Konsulten bör ha bred nätverkskompetens inom bland annat:
LAN baserat på Cisco
CISCO ISE
Fortigate/Checkpoint

Om oss
Som medarbetare på Doceo är du den viktigaste delen i vårt företag och
tillsammans med våra kollegor kommer du att jobba med att utveckla framtidens
system. Vi tror att du är en duktig och erfaren medarbetare som vill arbeta med IT
och test med tillhörande arbetsuppgifter. Har du erfarenhet av agila metoder är det
en mycket god merit.
Vi välkomnar seniora kollegor och hittar vi rätt person finns det goda möjligheter att
anpassa tjänsten efter dig. Vi arbetar enligt ett agilt arbetssätt och om du vill så får
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du vara med i hela utvecklingsprocessen både internt och externt i företaget. Vi
söker kollegor som är drivna, engagerade och kvalitetsmedvetna. Det är viktigt för
oss på Doceo att du vill utvecklas och håller dig uppdaterad inom ditt område. Du är
en kreativ och hjälpsam person som gärna delar med dig av din kunskap – både
internt och externt.
Varför Doceo?
Vi är ett företag som bryr oss om våra kollegor. Vi lyssnar alltid på varandra och
delar mer än gärna med oss av våra tankar och åsikter på ett konstruktivt sätt. Kort
sagt, önskar du en utmanande och stimulerande arbetsplats?

Kontakt
För att söka tjänsten maila in din ansökan via knappen \”Ansök nu\”.
Skicka in ett CV och personligtbrev i endast PDF format.
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