
 
 

 
Delivery & Service Manager 
 
Søknadsfrist: 5. august  
Ansettelsesform: Fast  
Stilling: Fulltid 
Kontaktperson: Benedicte Løge, 475 02 045, benedicte.loge@orion.no  
 
Trives du med å jobbe med OTT-tjenester og er en god relasjonsbygger? 
 
Vi ser etter en erfaren Delivery & Service Manager for våre Over-The-Top (OTT) tjenester. 
Som Delivery & Service Manager vil du ha ansvar for den daglige oppfølgingen av kundene i 
dette segmentet. 
 
 
Om rollen 
 
Vi ser etter en erfaren Delivery & Service Manager for våre Over-The-Top (OTT) tjenester. 
Som Delivery & Service Manager vil du ha ansvar for den daglige oppfølgingen av kundene i 
dette segmentet. 
 
 
Om deg og din bakgrunn 
 
Du bør ha erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver, gjerne relatert til leveranse eller 
anskaffelse av OTT-løsninger, generelle IT-løsninger eller videoplattform tjenester. Du har 
formell utdannelse og/eller sertifisering innen prosjektledelse, erfaring kan kompensere for 
dette. Du har erfaring med smidig arbeidsmetodikk og verktøy (agile), og behersker norsk og 
engelsk både muntlig og skriftlig. 
 
Som Delivery & Service Manager i NEP er du en god relasjonsbygger, serviceinnstilt og har 
stort fokus på kundetilfredshet. Du forstår kundens behov og ønsker slik at du kan være 
løsningsorientert og en god samarbeidspartner for kunden. I NEP er det hektiske arbeidsdager, 
derfor er fleksibilitet viktig for å levere under tidspress. Du vil ha en bred kontaktflate i 
prosjektene, både med interne medarbeidere og våre kunder. Det er viktig at du er flink til å 
kommunisere både på teknisk og kommersielt nivå. 
 
 
Ansvarsområder 

• Lede og delta aktivt i planleggingsfasen av pågående og nye prosjekter, primært innen 
OTT/DTT/DVB. 

• Ansvarlig for gjennomføring av definerte kundeprosjekter. 
• Delta i kundemøter og rapportere til prosjektenes styringsgrupper, både internt og 

felles med kundene.  
• Aktivt følge opp og evaluere prosjekter i etterkant av ferdigstillelse av leveranse, både 

internt og med kunde. 



 
 

• Samarbeide med salgsavdeling for å påse at de økonomiske rammene overholdes og 
finne kostnadseffektive løsninger i prosjektene. Du har også ansvar for at formelle 
prosesser og kontrakter oppfylles, spesielt Sla. 

Har du har en solid bakgrunn innen levering av IT-tjenester, lidenskap for teknologi og ønsker 
å være med på å forme fremtiden for TV-levering, da vil vi gjerne møte deg. 
 
 
Hvorfor NEP  
 
Du vil bli en del av en positiv og fremoverlent kultur, sterkt preget av verdier som integritet, 
lagarbeid, engasjement og innovasjon.  Vi jobber sammen med store aktører fra idrett-, 
kringkasting- og mediebransjen. I NEP vil du jobbe med kjente merkevarer i et fagtungt 
kompetansemiljø. 

I tillegg til konkurransedyktige vilkår, har vi gode muligheter for faglig utvikling. Vi har et 
godt arbeidsmiljø i flotte lokaler på Økern og sentralt i Trondheim, samtidig har vi gode 
løsninger for å jobbe på hjemmekontor. Vi tilbyr svært gode pensjonsbetingelser og 
forsikringsordninger. Vi har fleksibel arbeidstid, garageplass, subsidiert treningstilbud og en 
flott subsidiert kantine. Vi er også flinke til å arrangerer sosiale happenings og turer for våre 
medarbeidere.  

 
Veien videre 
 
Ytterligere informasjon om stillingen og selskapet kan du få ved å kontakte Orion & Partners 
AS ved Helge Frisch på 900 98 607, eller Benedicte Løge på 475 02 045. Alle henvendelser 
behandles konfidensielt inntil annet er avtalt med den enkelte. 
 
 
Om NEP 
 
Vi i NEP er landets største leverandør av tekniske produksjonstjenester for kringkasting og 
OB-tjenester. Den posisjonen har vi bygget gjennom over 30 år innen fagfeltet vårt. Troen på 
videre vekst i de kommende 30 årene, stammer fra evnen vår til å tenke nytt, utfordre oss selv 
og kundene våre, og ikke hvile på gamle meritter. I kulturen vår ligger ambisjonen om å hele 
tiden fornye seg, utfordre oss selv og kundene våre. Uansett hvilket oppdrag vi tar på oss, så 
skal vi ha det best egnede utstyret og de beste folka på jobben. Total kontroll på hele 
prosessen, og kreativ kraft til å alltid tilføre noe nytt. Ved hjelp av teknologi, utstyr, studioer 
og ekspertise som vet å hente det maksimale potensialet ut av den historien du vil dele. 
 
Sammen med kundene våre jobber vi i kulissene på det mest sette og engasjerende innholdet. 
Uansett hvilket oppdrag vi tar på oss, så legger vi lista høyt. 
 
I hovedstaden har vi etablert Oslo Broadcast Center, hvor vi jobber med produksjoner over 
hele landet og leverer løsninger for både nasjonale og internasjonale kunder. Vi kombinerer 
teknologisk lederskap og ekspertise for å kunne gi kundene våre de tjenestene og løsningene 
de trenger, og for å kunne skape, berike og distribuere innholdet deres til hele verden. 
 


