Rauma Energi AS har områdekonsesjon for Rauma kommune. I tillegg til å
drive distribusjonsnettet i konsesjonsområdet, har selskapet en årlig kraftproduksjon på ca 130 GWh og har også planer om videre kraftutbygging.
Datterselskapene Rauma Energi Kraft AS og Rauma Energi Bredbånd AS
står for henholdsvis kraftomsetning og bredbåndsdrift. Selskapet, som har
35 ansatte, holder til i kommunesenteret Åndalsnes. Rauma kommune ligger
i vakre omgivelser i sentrum av Romsdalsregionen og har rike muligheter for
et aktivt friluftsliv både sommer og vinter.

IT - konsulent
bredbåndsdrift
På grunn av sterk vekst i kundemassen og stadig økende
fokus på fiberutbygging, ønsker Rauma Energi Bredbånd
å styrke laget med en person med teknisk god innsikt og
interesse for nettverk. En fremoverlent person, som liker
utvikling og utbygging av moderne teknologi vil få spennende arbeidsoppgaver hos oss.
Arbeidsoppgaver:
• Arbeid i nettverk med switcher, rutere og brannmurer.
Teknologier som Juniper, Extreme og Linux mm.
• Dokumentasjon av nettverksløsninger
• Driftsoppdrag, feilretting og kundebehandling
Ønskede kvalifikasjoner:
• Søker må ha høy IKT- kompetanse med særlig vekt på
nettverk og sikkerhet
• Søker må ha erfaring innen drift og utvikling av nettverksløsninger
• Søker må ha teknisk utdannelse minimum fagskole,
fortrinnsvis innen data og elektronikk
• Søker må over tid kunne oppfylle kravene til kvalifisert
person for ekomnettautorisasjon, eventuelt tilegne seg
kravet hos Rauma Energi Bredbånd med opplæring i
bedriften og tilleggskurs.
Vi tilbyr:
• Opplæring tilpasset tidligere erfaring
• Utfordrende arbeidsoppgaver
• Gode forsikrings- og pensjonsordninger
• Godt arbeidsmiljø – fleksitidsordning
• Lønn i henhold til avtale
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved
henvendelse til teknisk ansvarlig for bredbånd,
Odd-Geir Brandsæter på tlf 40 41 67 32, eller
adm. direktør Alf Vee Midtun på tlf 40 41 67 14.
Ytterligere informasjon om selskapet finner du på
ww.rauma-energi.no
Søknad med CV sendes: oddgeir@rauma-energi.no
Søknadsfrist 28. mai 2017.
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