
Data- og kommunikationstekniker til KU- IT, Københavns
Universitet
Drømmer du om en nøgleposition, hvor du for alvor kan sætte dine evner og viden inden for netværks- og
datacentres drift i spil? Vil du være med i et team, der driver IT på alle Københavns Universitets fem
Campusområder og sikrer, at der skabes et godt arbejdsmiljø for studerende, forskere og ansatte, som
samtidig udgør en forretningsmæssig værdi? Vil du være med til at drive professionaliseringen af en af
Danmarks største arbejdspladser? Lyder det som dig, så send din ansøgning til os.

Om KU-IT

KU-IT varetager driften og udvikling af et stort og meget varieret IT-miljø. Et miljø hvor vi dagligt håndterer
over 50.000 brugere på vores netværk. Vi drifter netværk både for de ansatte, forskerne og de studerende på
KU og har derfor en bred pallette af forskellige løsninger, som vi vedligeholder på daglig basis.

Vi dækker et stort geografisk område, men hovedsagligt det centrale København og vi håndterer
henvendelser fra mange forskellige typer medarbejdere og studerende på universitetet.

KU-IT ledes af en vicedirektør, 4 sektionschefer samt 17 gruppeledere. Vi er ca. 270 ansatte fordelt på
udvikling/vedligehold og drift/support. Vi ønsker at sætte brugeren i centrum, være leveranceorienterede og
fokuserede på styring af IT-projekter og levering af IT-systemer og IT-services af høj kvalitet, herunder
support af Windows, MacOS, Linux og integration til KU-IT’s infrastruktur.

På http://it.ku.dk/it-jobs findes en samling filmklip, der fortæller mere om KU som IT-arbejdsplads.

Dit nye job

Du bliver en del af netværksgruppen på ca. 15 mand. Vi er en del af sektionen Basisservices.

Som en del af netværksgruppen, skal du samarbejde tæt med kollegaer i hele KU-IT og vores eksterne
samarbejdspartnere om, at vedligeholde infrastrukturen og udvikle den til fremtidens krav.

Du bliver nær kollega med en medarbejder som har nogenlunde samme opgaver som dig – men som har
brug for din hjælp til at nå det hele. Vores resultater nås i et uformelt samarbejdsmiljø, hvor der er stor
mulighed for indflydelse for den enkelte, vidensdeling og gensidig hjælpsomhed.

Dine arbejdsopgaver vil typisk omfatte tekniske drifts- og vedligeholdelsesopgaver indenfor:

Etablering og vedligeholdelse af lysleder/fiber installation lokalt og mellem de fem Campusområder i
samarbejde med interne og eksterne leverandører
Krydsfelter i datacentrene og hoved/under krydsfelter på alle Københavns Universitet Campus områder
El i rackskabe i driftscentene og hoved/under krydsfelter på alle Københavns Universitets Campus
områder
Facility management af vores to datacentre og et backupcenter, den fysiske opbygning, nedtagning af
diverse hardware, daglig drift og vedligeholdelse
Køle- og ventilationsanlæg i datacentrene i samarbejde med det lokale Campus Service
ARS. Automatisk Rumsluknings Anlæg (Inergen) i samarbejde med det lokale Campus Service
No break anlæg, herunder UPS- og generatoranlæg i samarbejde med det lokale Campus Service
DAS anlæg, Distribuerede antennesystem
Dokumentation
Kontakt til leverandører og de tekniske teams fra Campus Service
Rådgivning i forhold til strøm, køling, DAS service og dimensionering på disse områder

Hvem er du?
For at få succes med at løse ovenstående opgaver forestiller vi os, at du har en teknisk uddannelsesmæssig
baggrund eller kompetencer og erfaring inden for IT, elektriker-faget eller tilsvarende. Du har en bred teknisk
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viden og har IT-kundskaber svarende til brugerniveau med erfaring i MS Office. Du taler og skriver engelsk på
et grundlæggende niveau. Vi forestiller os desuden at du :

er ansvarsbevidst, kvalitetsbevidst og har en høj grad af integritet
har interesse i netværksteknologier og optisk fiber installation/kommunikation
er handlekraftig og har gennemslagskraft
er villig til at lære og at lære fra dig
er god til at håndtere forandringer og kan se nye muligheder
er god til at kommunikere og samarbejde

Hvad kan vi tilbyde?

Du bliver en del af en stor organisation, hvor respekt, integritet, service og dygtighed kendetegner adfærden i
virksomheden.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte leder af gruppen Netværk & driftscenter Sasa
Dervovic, tlf. 30 34 04 00, e-mail sasa.dervovic@adm.ku.dk.

Ansøgning m.v.:
Så send ansøgning bilagt cv samt dokumentation for uddannelse elektronisk via jobportalen (tryk på linket
"SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er Universitetet i hænde senest den 29. september 2019.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Prosa med
indplacering i løngruppe 3. Der er mulighed for forhandle et tillæg efter kvalifikationer. Der tilbydes en
attraktiv pensionsordning. Arbejdstiden er 37 timer pr. uge inkl. frokost.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge
stillingen.

 

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i
et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på
højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og
nyttig for andre.
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