Är du Online Groups nästa seniora drifttekniker/teamleader?

Om jobbet
Som senior drifttekniker arbetar du med hantering av mer komplexa incidenter, felsökning, rådgivning till
kollegor, projektledning, framtagning av processer och arbetsflöden liksom förbättring och utveckling av
driftsmiljön för produkterna under segmentet delad hosting. Detta segment innefattar primärt
standardiserade, massproducerade tjänster i mycket stor skala.
Tjänsten kan för rätt person (men är ej ett krav) komma att innefatta en teamleader‐roll, i vilken du i samråd
med företagets CTO förväntas fatta beslut och prioritera resurser för området shared hosting liksom viss
personalledning (ej personalansvar).
Du kan i förlängningen eventuellt även jobba med avancerade leveransuppdrag mot större kunder där du får
sätta dig in i ett kundspecifikt behov och antingen designa och implementera en lösning, alternativt leverera
enligt specifikation.

Kompetenser
Du har minst 5 års erfarenhet av:
‐
‐
‐
‐
‐

SAN, block liksom nfs/cifs
Avancerad switching (avancerad konfiguration) & routing (BGP, OPSF)
Förståelse för OSI‐modellen
Djup förståelse för brandväggar
VMware liksom virtualisering i stort

Det är meriterande om du har erfarenhet av:
‐
‐
‐
‐

CloudLinux
F5
Open Stack
IPsec VPN

Som person är du analytisk, tar initiativ, känner ansvar och förstår inte bara tekniken utan även affären. Du vill
jobba med kvalitativa lösningar och är inte rädd för att gå utanför din egen komfortzon.

Varför Online Group?
Hos Online Group jobbar ett antal mycket kunniga medarbetare med en storskalig och komplex driftsmiljö. Du
får chansen att lära dig mycket av dina kollegor liksom att samla på dig erfarenheter från det mesta inom IT.
Binero står just nu inför en spännande resa vari driftsmiljön skall konsolideras ihop med systerbolagen
samtidigt som nya tjänster skall levereras och kvaliteten bibehållas. Du får arbeta i en oerhört spännande
driftsmiljö där upptid är A & O.

Om Online Group
Online Group som erbjuder ett unikt koncept med att vara det enda företaget i Sverige som är en
helthetsleverantör av tjänster och produkter inom onlinemarknadsföring och hosting. Tillsammans har Online
Group ca 700 000 hostade webbplatser och mer än 2500 kunder inom onlinemarknadsföring.

Ansökan
I den här rekryteringen jobbar vi tillsammans med Dfind IT. Om du har frågor rörande tjänsten är du varmt
välkommen att kontakta rekryteringskonsult Sophie Bjurhager via sophie.bjurhager@dfind.se , 073‐329 17 29.
Ansök om tjänsten via www.dfind.se/it. I denna rekrytering kommer personliga egenskaper att värderas
mycket högt. Urval och intervjuer sker löpande så ansök nu!
Uppdragsgivare: Online Group AB
Ort: Stockholm

