Jobbeskrivning – Operation Engineer för NOC
Vi söker dig som vill vara en del av ett tillväxtbolag inom IoT och som samtidigt vill bidra till ett
hållbart samhälle! Netmore som IoT-operatör söker nu dig som vill digitalisera framtidens
städer, industrier och fastigheter. Hos oss kommer du som Operation engineer för NOC att få
jobba med den senaste tekniken inom Radiosystem, Corenät, IP-baserade
kommunikationssystem för LAN samt multiservice WAN. Sök omgående och var med på deras
spännande resa!
Om tjänsten
Dina arbetsuppgifter kommer att vara nätövervakning i vår driftcentral för olika system samt
ansvara för L1 och L2 support. Inom dessa områden ingår att hantera larm och fel i näten,
utreda när ett fel inträffat och föreslå lämplig åtgärd och lösning. Arbetet inkluderar flera olika
teknologier som mobilnät, WiFi-nät, corenät och IP nät och
Typiska arbetsuppgifter,
Arbete i driftcentral, Network Operating Centre, NOC.
Incident management och Change management
Återställande av tjänster för komplexa felsituationer
Eskalera incidenter och fel som inträffar och som kräver L3 support
Analyser och rapporter av incidenter och fel
Tillhandahålla teknisk- och felrapportering till kundtjänst och till ledningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader
Tjänstgöringsgrad: Heltid, 40 timmar per vecka
Tjänstgöringsort: Stockholm
Lön och förmåner: Fast månadslön i enlighet med kollektivavtal

Om företaget
Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier,
fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för
Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Den tekniska infrastrukturen bygger på mobila

teknologier som 2G, 3G, 4G, 5G, NBIoT, LoRaWAN och ett multiservice WAN för fastigheter
och industrier. Med vårt ekosystem kan möjligheterna med ny teknik utnyttjas fullt ut, för ett
hållbart samhälle. Nyckeln är att gå från konkurrens till samarbete och partnerskap.

Vi söker dig som
Examen som högskoleingenjör eller civilingenjör
Några års erfarenhet av telekom- och IP nät samt gärna inom drift och övervakning.
Meriterande:
-

Tidigare erfarenhet av nätdrift
Ericsson AXE erfarenhet
Erfarenhet av Cisco och Huawei inom IP och packet data
Tekniskt intresse och förmåga att hitta lösningar

Som person är du:
Du arbetar strukturerat och kan analysera fel och händelser som kopplar till flera system.
Egen drivkraft att förbättra och utveckla

Information om företaget
Läs mer på Netmores hemsida
www.netmoregroup.com

Kontakt
Rikard Slunga
rikard.slunga@netmoregroup.com
0731723002

