
 

 

 

 

 

 

STILLINGSOPSLAG 

Network Engineer til Itectra 
 

Vi har travlt i Itectra og søger endnu en kompetent Network Engineer til en spændende og udfordrende 

stilling med masser af muligheder. Itectra har siden 2008 designet, leveret og serviceret forretningskritisk IT-

infrastruktur til datacentre, offentlige myndigheder, enterprise virksomheder og service provider netværk. 

 

Stillingen 

Som Network Engineer får du til opgave at kvalificere optiske komponenter, som indgår i vores løsnings-

design. Du vil som en del af det tekniske team stå for test og udvælgelse af komponenter samt være 

involveret i netværk og DWDM design.  

 

Dine opgaver: 

• Produktvalidering af optiske komponenter  

• Test og fejlretning af optiske komponenter 

• Designe og præsentere tekniske komplekse løsninger  

• Udarbejde design og produkt dokumentation  

• Support til kunder og kontakt til leverandører  

 

Din profil 

Som vores nye Network Engineer kommer du med gå-på-mod til opgaverne. Du har et ønske om at gøre en 

forskel i en mindre organisation, hvor du får en central rolle i den fremtidige vækst. Itectra er et team, der 

består af mange specialister, som værdsætter en høj grad af integritet og et godt samarbejde. 

 

Vi forventer, at du:  

• Har erfaring med optisk transmission, WDM og coherent modulation 

• Arbejder analytisk og kan varetage flere parallelle opgaver samtidigt   

• Er en kompetent sparringspartner for kunder og leverandører på alle niveauer  

• Kan forvente mellem 5-10% rejseaktivitet  

• Behersker dansk og engelsk i både skrift og tale 

 

Vi tilbyder 

En spændende og udfordrende stilling i en virksomhed med en stærk iværksætterånd. Her er der højt til 

loftet, og du får rig mulighed for selv at præge indholdet i din dagligdag. Virksomheden tilbyder gode 

udviklingsmuligheder for den rette person samt en attraktiv lønpakke, der modsvarer dine kvalifikationer. 

  

Din bopæl er ikke afgørende, men bør være i køreafstand til kontoret i Aalborg.  

 

Næste skridt 

Send din ansøgning til bkl@itectra.com mærket ”Network Engineer”. Ansøgninger behandles løbende. Vil du 

høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Administrerende direktør, Brian Klovborg, på tlf. 

41334580.  

 

Se mere om virksomheden på www.itectra.com. 
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