
NETTVERKSTEKNIKER
NEP provides the technology, expertise, know-how, and 
I morgendagens TV-produksjon vil høykapasitets IP-nettverk være en hovedfaktor. 
Som et ledd i et vårt kontinuerlige fokus på innovative løsninger innen krysningen mellom 
broadcast og IT ser vi behov for å øke ressursene innen dette området, og søker en dyktig, 
initiativrik og engasjert Nettverkstekniker. Stillingen krever en person med kompetanse 
innen drift og konfigurasjon av større datasenter nettverk og WAN. Gjerne med interesse 
for videotransport over IP, og med ønsker om å være med å designe IP nettverk for 
transport av videosignaler for noen av de største TV produksjonene i Skandinavia.

Den riktige vedkommende vil bli en nøkkelperson ved å videreutvikle selskapet innen nye 
metoder for TV-produksjon og innfri selskapets ambisjoner om videre utvikling og 
leveranse av høyteknologiske TV- tjenester i fremtiden. clients deliver amazing 
productions. We offer a full range of industry-leading solutions for broadcast and 
live events, as well as a complete range of media solutions to help you manage 
your content. Anywhere, anytime, on any platform, we deliver the solutions to 
help you make, manage and show the world your content.



Ansvarsområder

• Arbeid med oppsett og drift av selskapets IP-nettverk lokalt og på tvers av 
Skandinavia.

• Bidra til å designe og implementere nye nettverkssystemer, samt forbedre 
eksisterende løsninger.

• Være en problemløser knyttet til selskapets IP-nettverk, og forstå kritiske 
systemer for å sikre nødvendig redundans.

• Feilretting i større IT-nettverk.

• Bidra i planleggingen og gjennomføringen av større on-site TV-produksjoner 
der nettverksinfrastruktur er en del av NEPs leveranse.

• Utvikle kompetanse innen nåværende og fremtidige standarder for 
videotransport over IP.

• Kontaktperson og teknisk ansvar overfor NEPs kunder, samt forstå og møte 
kundenes krav til optimal leveransekvalitet.



Erfaring og kompetanse som er viktig for rollen

Du har fortrinnsvis teknisk høyskoleutdannelse innen IT, og 
ønskelig en viss kompetanse innen IT-sikkerhet. Du har flere års 
relevant erfaring innen drift og utvikling av komplekse 
nettverk og WAN.

Gjerne også en interesse for videotransport over IP, men 
viktigst at du ønsker å tilegne deg kunnskap og være med å 
designe IP nettverk for transport av videosignaler for noen av 
de største TV produksjonene i Skandinavia. Solid kompetanse 
på Cisco løsninger og gyldige Cisco sertifiseringer 
(CCNA/CCNP/CCIE) er en fordel. 

Av språk behersker du godt engelsk skriftlig og muntlig, i tillegg 
til norsk. Du er flink til å dokumentere ditt arbeid, sikre rutiner 
og kompetanseoverføring og er en god relasjonsbygger. Videre 
må du være initiativrik, analytisk, strukturert, flink til å 
planlegge og ha høy gjennomføringsevne.



Egenskaper vi tror du kjennetegnes av

• analytisk, strukturert og metodisk 

• initiativrik pådriver

• god til å både planlegge og gjennomføre

• uredd, offensiv og resultat-/løsningsorientert

• høy gjennomføringsevne

• gode samarbeidsevner, jobbe selvstendig



Hvordan er det å jobbe for NEP?

NEP sine verdier er integritet, teamarbeid, innovasjon 
og lidenskap. Vi samarbeider med ledende aktører i 
sports-, kringkastings- og mediebransjen. NEP åpner 
for et bredt nettverk med 90 kontorer i 24 land, der 
verdiene vi tror på er den vanlige driveren for å bringe 
innovasjon til våre kunder. Du vil jobbe sammen med 
dyktige kolleger som har internasjonal erfaring. På Oslo 
kontoret er det en uformell atmosfære med godt 
arbeidsmiljø. 

Da vi er et internasjonalt selskap, er det et bredt 
spekter av karrieremuligheter. NEP har 
konkurransedyktig betingelser, god pensjonsordning, 
privat helse forsikring og reiseforsikring.
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