NOX SUPPORTTEKNIKER – KÖPENHAMN + HEMMAKONTOR
Är du teknikintresserad med en bakgrund inom säkerhetsbranschen eller inom IT?
Då kan du passa perfekt in i vårt team på Aras.
Aras Security är en dansk verksamhet som befinner sig i en stark tillväxtfas på den nordiska
säkerhetsmarknaden. Vi söker nu en tekniskt begåvad medarbetare till vårt huvudkontor i
Rødovre, utanför Köpenhamn, som kan hantera dagliga utmaningar och bidra till att ge våra
kunder support och service.
Det är med stolthet och framgång vi levererar den bästa servicenivå i branschen, hos oss är
kunden alltid fokus, stor som liten.

Om tjänsten:
Dina primära arbetsuppgifter är:
•
•
•
•
•
•

Support på NOX-systemet och relaterade produktlinjer (kortläsare, CCTV, larmsystem).
Test av nya lösningar och produkter.
Hjälp med att sammansätta de rätta tekniska lösningarna för våra kunder.
Lösa programmeringsfel eller felsöka ute hos kunden.
Ta ansvar för teknisk support till möten hos slutkunder, ofta tillsammans med en installatör
eller en av Aras säljare.
På sikt ta utbildningsansvar.

Läs mer om NOX på www.noxsystems.se

Vi förväntar att du
•
•
•
•
•
•
•

Har erfarenhet att arbeta med bussbaserade, integrerade säkerhetssystem eller annan
relevant erfarenhet.
Har förkunskap eller stort intresse att lära mer om NOX hårdvara och mjukvara.
Är superanvändare i Windows med kunskap om avancerad felsökning samt kunskap att
installera och konfigurere Windows operativsystem
Har kunskap i uppsättning av nätverk, IP och subnet, NAT-regler och felsökning i nätverk.
Förstår IP-segementering, Routing, VLAN, WAN och Firewalls på teoretisk nivå
Är analytisk och teknisk kompetent i felsökningssituationer.
Är lösningsorienterad och god till att samarbeta med andra.

•
•

Fördel om du har kunskap till programmeringsspråk som C, C#, VB, .NET m.fl. Inget krav.
Fördel om du har kunskap olika varianter av Linux och MacOS, men inget krav.

Vi erbjuder
•
•
•

Lön efter kvalifikationer.
En dynamisk och progressiv arbetsmiljö med trevliga kollegor.
Möjlighet för individuell och professionell utveckling.
• Arbetsplats i Rødovre eller hemmakontor efter behov

Om ARAS
ARAS Security A/S är en distributör och utvecklare av säkerhetsprodukter. Verksamheten
grundades i februari 1986, med målet att sälja pålitliga system till auktoriserade installatörer.
ARAS är återförsäljare av produkter från NOX Systems, RBH Access Technologies, Panasonic,
Bosch, Idesco, och våra egna varumärken som Xyclop, CamTech m.fl.
ARAS erbjuder några av säkerhetsbranschens mest avancerade produkter, rådgivning, support och
utveckling av användargränssnitt. Utöver detta sköter ARAS även integrationer till
säkerhetsanläggningar, som exempelvis intelligent fastighetsteknologi, bokningssystem, och HRsystem.
ARAS har kontor i Danmark, Holland, Belgien, England och Turkiet.
I Danmark är ARAS totalt 12 medarbetare och räknar med att växa löpande närmsta åren.
Ytterligare information kan du hitta på vår hemsida, www.aras.dk/svenska, eller genom att
kontakta Michael Gelvan, CEO, på mik@aras.dk eller telefon +45 70 27 40 90.

Vill du bli en del av ARAS?
Skicka gärna din ansökning så fort möjligt, vi hanterar ansökningar löpande. Bifoga CV och
eventuella referencer till din ansökning.
Skicka ansökningen till mik@aras.dk.
Vi ser fram emot att höra från dig!

