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Og kan du samtidig holde styr på tilbud og en flok montører?

Har du helt styr på fibernet  
og teknisk udstyr?

Som vores nye projektleder i nef-koncernen kaster du dig ud i en stilling, hvor den strukturerede planlægger i 
dig får opfyldt sin drøm om at drive forskelligartede projekter inden for fiber, og som trives med at bære flere 
kasketter på én gang. Du får ansvaret for at lede store og små projekter godt i mål, hvor du samtidig har øje 
for nye udviklingspotentialer både mens du er i marken (bogstaveligt talt) og på kontoret. 

Da du bliver en central person i fiberafdelingen er du en ligetil person der både kan samarbejde, lede og fordele 
opgaver blandt afdelingens og nef-koncernens øvrige medarbejdere, der består af alt fra montører til direktører.   

Vi leder efter en medarbejder der har lyst til at bidrage med godt humør, teamspirit og høj faglighed- og som 
ikke er bange for at udfordre ”plejer”. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en lignende stilling.   

Din ansøgning
Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte teknisk chef Torben Larsen på
telefon: 21 26 47 57. Søg jobbet ved at sende en kort ansøgning med billede og CV til tl@nef.dk. 
Ansættelse og samtaler sker løbende, så vi vil gerne have din ansøgning snarest

Primære arbejdsopgaver:
 · Kontakt til entreprenører og leverandører, herunder  

specifikationer, indhentning af tilbud og indkøb
 · Koordinering, tilsynsføring og sparring på fibermontører-

nes arbejdsopgaver
 · Projektering og tilbudsgivning på fiberbredbåndsprojek-

ter samt tilslutning af fiberkunder
 · Gravetilladelser - ansøgning og klarmelding til kommuner
 · Anlæg, drift og dokumentation af fibernettets tekniske 

komponenter
 · Kundevarsling af servicearbejder
 · Ansvarlig for bygninger og teknisk udstyr på fiberbred-

bånds-hovedstationer
 · 2. line support for fiberbredbåndsydelser/alle produkter 

for fiberkunder
 · Bistå salg og kundeservice med porteringer
 · Rådgivning til eksisterende og potentielle kunder i  

koncernens produkter
 · Deltagelse i nødberedskab for såvel fiber- som elnet.

Vi kan tilbyde: 
 · Stor indflydelse på egen arbejdsdag 
 · Varierende og udfordrende opgaver 
 · En lokal virksomhed i udvikling
 · Et godt arbejdsmiljø med fokus på 

medarbejdertrivsel 
 · Medarbejderarrangementer 
 · Gode fysiske rammer og skøn 

beliggenhed i Kerteminde 25 min. 
fra Odense 

 


