Stillingsopslag:
Nye medlemmer til Netgruppen!

Netgruppen søger nye kompetente kollegaer, som kan hjælpe med at supportere kollegiets netværksudstyr,
eskalere problemer til K-Net1 , lave udvikling af systemerne (primært kollegiets egne) og være med til at
dokumentere det interne system løbende.

Om Netgruppen
Vores primære opgave er at varetage den daglige drift af kollegiets eget netværk, samt forbindelsen til
K-Net. Desuden opretter, administrerer og supporterer vi brugere på netværket; sidstnævnte foregår
primært i vores kontortid mandag aften.
Vi mødes 1-3 gange pr. kvartal og planlægger fremtidige opgaver og samler op på gamle sager. Her udveksler vi også erfaringer og har mulighed for at løse større projekter i fællesskab.
Support-opgaver og vedligeholdelsesarbejde på kollegiets netværksudstyr honoreres med 120 kr. i timen.
Indtil for nylig har netværksgrupperne på de 11 kollegier i Kongens Lyngby mest arbejdet uafhængigt af
hinanden. Visionen for fremtiden er, at kollegierne samarbejder mere ved at lave en fælles indsats for at
forbedre setuppet hos K-Net. Du kan læse mere om at lave frivilligt arbejde for K-Net her!

Kvalikationer
Vi forventer, at du er:

• Under uddannelse indenfor et relevant fag (IT-ingeniør, datalog/-matiker, el-fagtekniker el.lign) og
har min. 2 år tilbage af din studietid (og regner med at blive boende i perioden).
• Forstår du nogenlunde hvad setuppet som beskrevet på K-Nets website går ud på?
• Har praktisk erfaring eller kendskab til en eller ere af disse teknologier:

 PHP, jQuery eller f.eks. bash?
 Linux-miljø  generel viden om vedligeholdelse og brug.
 Generel viden om netværk (enterprise netværkshardware (switche, ber, ethernet og administration/overvågning af disse (Nagios))).

 Apache, Postfix, MySQL, WordPress, phpBB?
• Kan tage en vagt i Netgruppens kontortid (pt. mandag 20-21) ca. hver 5. uge.
• Er mødestabil.
• Kan tage ansvar for arbejdet, opsøge information selvstændigt og samarbejde med resten af Netgruppen om at få løst opgaverne eektivt.
• Er ydende i dansk og engelsk  såvel mundtligt som skriftligt.

Ansøgning
Hvis du kan svare ja til nogle af de ovenstående punkter, så vi ville meget gerne høre fra dig! Ansøgningen
sendes til netdrift@nybro.dk. Inkludér venligst teksten Ansøgning 2016 i emnefeltet!
Frist: Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag d. 24. januar 2016!
Vi ser frem til at høre fra dig!

MVH

Nybrogård Kollegiets Netgruppe
1 Hvis

vi ikke kan løse problemet alene, kommunikerer vi det videre til K-Net
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