
 
 
 
 
 
Vil du være med på det bedste team af  
tekniske 2. line supportere? 

 
Vi får flere og flere fiberkunder, og de har brug for hjælp, når internettet eller tv-
signalet driller. Derfor mangler vi DIG i teamet! 
 
Har du værktøjskassen i orden inden for fibernet, IP, WiFi og evt. netværksteknologi? Og er 
du serviceorienteret og har lyst til at hjælpe vores fiberkunder på Nordøstfyn, når de har 
tekniske problemer, så er du helt sikkert den kollega, vi savner! 
 
Dine primære arbejdsopgaver som 2. line supporter vil være fejlretning på 
fibernetforbindelser, herunder internet, WIFI samt IP- og kabeltv. Sekundært vil du skulle yde 
support til fibermontører og kolleger i salg og kundeservice samt rådgive i forbindelse med 
salg af fiberprodukter og -installationer. 
 

Vi tilbyder 
En spændende, selvstændig og udviklende stilling. Vi er en attraktiv arbejdsplads, der giver 
faglige udfordringer og mulighed for personlig udvikling. Vi har et godt arbejdsmiljø med gode 
fysiske rammer, ligesom vi har gode medarbejderforhold og vægter medarbejdernes trivsel 
og velvære i en til tider travl hverdag. 
 
Din ansøgning 
Ring til Jørgen Skov Rasmussen på tlf. 63 32 11 20, hvis du ønsker at høre mere om jobbet 
eller send din ansøgning til jsr@nef.dk. Vi vil gerne have din ansøgning snarest og senest 
den 6. december 2021. Samtaler afholdes løbende. 

 
Vi glæder os til at høre fra dig! 

 
 
Om nef-koncernen 

nef-koncernen blev stiftet i 1967 og i 2000 blev virksomheden ændret til en fond. nef Fonden ejer 3 datterselskaber, 
Ravdex A/S, nef Strøm A/S og nef Fiber A/S. Netvirksomheden, Ravdex A/S, tager sig af drift og vedligeholdelse af elnettet 
og distribution af elektricitet. Virksomhedens miljøvenlige anlæg leverer elektricitet til ca. 16.200 elkunder på Nordøstfyn. 
Nettet er kabellagt, så netområdet er blevet smukkere og sundere, og forsyningssikkerheden er forbedret. nef Strøm A/S 
driver elhandelsvirksomhed med ansvar for levering af elektricitet. nef Fiber A/S leverer fiberbaseret bredbånd og 
indholdsydelser via Waoo A/S, som nef-koncernen er partner i. nef-koncernen beskæftiger knap 40 medarbejdere og 
opererer i forretningsområder, der er underlagt vidt forskellige rammevilkår - fra naturligt monopol med stærk regulering 
til fri konkurrence. Læs mere om nef Fonden her: www.nef.dk 
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