
 

 

 

Teknisk Medarbejder søges 
 
Foreningen Kollegienet Odense søger pr. 1. november 2016, eller snarest derefter, en ny medarbejder med teknisk 
kunnen til ca. 6-8 timer ugentligt. 
 
Vi anbefaler alle med kendskab til nogle af de nedenstående ting til at søge. Ved overtagelse af jobbet vil der være 
en oplæringsfase og det forventes, at man efterfølgende kan arbejde selvstændigt med opgaverne. 
 
Stillingen 

• Brugersupport – herunder support til router opsætning. 
• Medlemssupport – typisk netværksmæssige opgaver hos de enkelte kollegier. 
• Nøgleperson i kommunikation mellem FKO's eksterne leverandører og de interne arbejdsgrupper. 
• Fleksibel arbejdstid i og udenfor FKO's åbningstid, tiderne tilrettelægges i samarbejde med bestyrelsen. 

 
Profilen: 

• Som ansøger har du erfaring med brugersupport. 
• Du har en generel netværksforståelse, gerne basal switching og routning, samt programmeringskendskab. 
• Sprogligt er du velbevandret i dansk og engelsk, i skrift og tale på højt niveau. 
• Vi forestiller os at du har minimum 2 år tilbage af din uddannelse. 

 
Personen: 

• Vi lægger vægt på, at ansøgeren har interesse i at samarbejde med unge mennesker, brugere såvel som 
frivillige. 

• Som person er du selvstændig, struktureret og målrettet. Du er god til at varetage frihed under ansvar. 
• Du er positiv og serviceminded, også når der er mange bolde i luften. 
• Du er god til at tilegne dig ny viden, og er løsningsorienteret. 

 
Ansættelsesforhold 
Løn og ansættelsesforhold efter nærmere aftale. 
Tiltrædelse 1. november 2016, eller snarest derefter. 
 
Yderligere oplysninger: 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Martin Dissing på telefon  20 94 83 23, eller 
Henning Blume Islund på telefon 20 94 16 72. Mail kan også benyttes job@odense.kollegienet.dk.	
 
Ansøgningen 
Ansøgningen sendes til job@odense.kollegienet.dk. Alternativt kan ansøgningen sendes til Foreningen Kollegienet 
Odense, Cortex Park 18A, 5230 Odense M. Ansøgningen mærkes: ”Daglig leder”.	
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 3.oktober 2016 kl. 12.00. Ansættelsesaftaler forventes afholdt i uge 40.   
 
Om foreningen 
Foreningen Kollegienet Odense (FKO) er en forening, der varetager internetopkobling for over 3600 studerende og 
unge fordelt på ca. 48 kollegier og ungdomsboliger i Odense. FKO ledes af en bestyrelse, der er sammensat af 
repræsentanter fra FKO's medlemmer. En stor del af FKO's drift varetages af frivillige. Du kan læse mere om FKO 
på www.kollegienet.dk. 


