
ALSIDIG OG ERFAREN 
FIBERTEKNIKER

Fiber Backbone søger

Har du mod på og erfaring til at indgå i et mindre 
engageret team, der arbejder målrettet på at tilkoble 
nye kunder på fibernet?
Vi søger to alsidige fiberteknikere med splidseerfaring 
til installation og udbygning af netværksinfrastruktur.

En spændende arbejdsdag

Dine opgaver består hovedsageligt af splidseopgaver ved installation 

hos private, men på sigt også splidsning i muffer placeret i jord eller 

gadeskabe. For den rette kandidat vil der også være opgaver omkring 

fejlretning på alarm- og adgangskontrol systemer. Til dagligt vil dine 

opgaver derfor blive en kombination af:

• Installation af fibernet hos privatkunder

• Installation af fibernet hos erhvervskunder

• Fejlfinding på fiberinstallationer

• Fejlfinding på tekniske installationer

• Drift og vedligehold af tekniske installationer samt teknikhuse 

 

Stillingen er på 37 timer om ugen, og vi forventer, at du på sigt indgår 

i vores rådighedsvagt.

Vi tilbyder et udfordrende job inden for rammerne af dine opgaver. 

Du bliver en del af en travl og dynamisk organisation med mulighed 

for faglig og personlig udvikling i et uformelt miljø med kontakt til 

mange forskellige faggrupper.

Dine kvalifikationer

• Dokumenteret erfaring med fiberinfrastruktur samt splidsning

• Gerne certifikat som splidsetekniker

• Erfaring med fejlsøgning i komplekse infrastrukturer

• Kendskab til MPLS/LAN/WAN-løsninger

• Gerne kendskab til AIA og ADK-anlæg, evt. NEDAP

• Evne til at sætte sig ind i nye teknologier

• Drevet af at levere gode resultater og har gode samarbejdsevner 

• Evner at kommunikere og samarbejde med personer fra forskellige 

faggrupper

 

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive 

sikkerhedsgodkendt af PET. Endvidere er det et krav, at du har 

kørekort til kategori B, samt gerne til kategori E.

Vi har ikke formelle krav til din uddannelse, men er du elektriker eller 

lignende, vil det være en fordel. Har du endvidere dokumenteret 

erfaring med AIA/ADK, er det også et plus.

Lidt om os

Fiber Backbone holder til i Holstebro og beskæftiger 17 medarbejdere, 

der alle arbejder med projektering, anlæg og drift af fibernet samt IT-

drift. Firmaet er ejet af Jysk Energi Fibernet A/S, og beskæftiger sig 

med drift og udrulning af fibernet i Midt- og Vestjylland.

Vi tilbyder gode arbejdsvilkår til alle medarbejdere. Du får blandt 

andet fordelagtige sundheds-og pensionsforhold, en kollektiv 

bonusordning, tilbud om fritidsaktiviteter og mulighed for at deltage 

i spændende sociale arrangementer. Du kan forvente et positivt og 

udviklende arbejdsmiljø med højt aktivitets- og kompetenceniveau.

Søg stillingen

Send os snarest din motiverede ansøgning og dit CV via 

stillingsformularen på jyskenergi.dk

Vi afholder samtaler løbende.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 

forretningschef Ole Bjerre Nielsen på obn@fiberbb.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.
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