Fuzion A/S, Niels Bohrs Vej 35, DK-8660 Skanderborg – Telefon: 70404080

TEKNIKER SØGES TIL ET AF JYLLANDS FØRENDE DATACENTRE:
Kunne du tænke dig at blive en af del Jyllands bedste datacenterteam? Så er denne stilling måske noget for dig.
Fuzion er en af landets største udbydere af colocation datacentre og den førende leverandør i Jylland. Vi leverer et
sikkert driftsmiljø til kundernes it-infrastruktur i vores datacentre i Skanderborg, Viby, Aarhus og Randers. I forbindelse med vores vækst søger vi en dygtig teknisk medarbejder.
Dine kvalifikationer:
Erfaring med arbejde på komplekse systemer, gerne med en baggrund som elektriker eller lignende. Fuzions hovedkontor ligger i Skanderborg og arbejdet vil finde sted herfra med kørsel mellem de forskellige lokationer i Østjylland.
Derfor kræves kørekort til personbil.
Dine opgaver:
•
•
•
•
•

Klargøre racks og suiter til nye kunder. Sørge for at kundens rack er bestykket med den aftalte strøm. Etablere forbindelse til kundens netværksleverandør med fiberkabler/kobberpatch.
Føre tilsyn med tekniske installationer, herunder blandt andet TV-overvågning, adgangskontrol, indbrudsalarm, UPS’er, generatorer, køleanlæg ude og inde, tekniske alarmsystemer og bygninger.
Opdatere strømafregningsportal og kundeportal.
Deltage i nye projekter i samarbejde med eksterne leverandører.
Efter oplæring at deltage i Fuzions 24/7 vagtordning

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

Faglig udvikling, træning og oplæring hos dygtige kollegaer
Tekniske opgaver i vores datacentre og på nye projekter
En varieret hverdag med driftsopgaver og opstart af nye kunder
Et varierende arbejdsmiljø i en spændende virksomhed i vækst.
En attraktiv pensionsordning

Fuzion leverer strøm og køl samt racks og fiberforbindelser i vores datacentre til vores kunder, som er både danske
og internationale selskaber. Vi optimerer løbende vores datacentre, så de belaster miljøet mindst muligt og har en
grøn profil. Læs mere om Fuzion på www.fuzion.dk
Du bliver en del af en spændende virksomhed i stærk vækst, og et marked, som vokser hvert år.
Forventet opstart: Hurtigst muligt. Ansøgningsfrist: 1. maj 2022.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Site Manager Martin Andersen på telefon 52620070 eller
martin.andersen@fuzion.dk

