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Technical Manager
VIL DU ARBEJDE MED DE BEDSTE INDENFOR AVANCERET IT-TEKNOLOGI?
Brænder du for at arbejde med ledelse og IT?
Kunne du tænke dig at blive leder for et stærkt hold, hvor du bl.a. arbejder med at videreudvikle vores tekniske team.
RanTek søger vores kommende Technical Manager, der kan indgå i et dynamisk og fagligt stærkt teknisk team. Vores
nuværende leder skal ud at prøve kræfter med nye spændende udfordringer, og vi søger derfor efter den helt rigtige til at
overtage stafetten.
Teamet består af 7 medarbejdere (teknisk support, konsulenter, udvikling, en datatekniker elev samt en service koordinator).
Arbejdspladsen ligger centralt i Randers, hvorfra vi servicerer vores kunder i hele verden.
Vi forventer du har en solid ledelseserfaring, gerne fra en IT-virksomhed. Du har en god teknisk forståelse, og kan agere
sparringspartner for teamet, samtidig med at du skal være eskalationspunkt i forhold til kunder og leverandører.
Du skal være en dygtig leder. Du skal kunne træffe beslutninger og løse udfordringer på ledelsesplan. Du skal kunne holde
hovedet koldt i pressede situationer, motivere og inspirere dine medarbejdere, samt skabe et positivt arbejdsmiljø.
Som Technical Manager refererer du til vores CEO og du indgår i RanTeks ledergruppe.
RanTek er i gang med en spændende proces, da RanTek for nyligt er blevet en del af NetNordic Group. Til den proces har vi
brug for en stærk leder til at facilitere denne overgang, og sikre bedst muligt udbytte af disse nye muligheder i en større
organisation.
Du får det fulde personaleansvar for gruppen, og bliver budgetansvarlig for afdelingens driftsomkostninger samt alle ITomkostninger.
Du får leverandøransvar og bliver ansvarlig for at sikre, at RanTek har det rigtige certificeringsniveau, samt at teamet har de
rette kompetencer der matcher den vej vores virksomhed bevæger sig i rent løsningsmæssigt.
Ydermere bliver du ansvarlig for RanTeks kvalitetssikring i forhold til de ydelser og services vi leverer til kunderne.
Du skal agere sparringspartner for både salgs- og teknisk afdeling, og være med til at sikre samarbejdet imellem vores
afdelinger og NetNordic Group til gavn for vores kunder.

DIN PROFIL OG DINE KVALIFIKATIONER:
o
o
o
o
o
o
o
o

Du har ledererfaring og en uddannelse der bakker din erfaring op
Du har et kommercielt overblik og vant til at håndtere slutkunder
Du har en stærk lederprofil med stor gennemslagskraft og er vant til at træffe beslutninger
Du har en god teknisk indsigt
Du er god til at kommunikere på alle niveauer, skriftligt såvel som mundtligt
Du behersker både dansk og engelsk på forhandlingsniveau og kan kommunikere internt såvel som eksternt
Du er omstillingsparat
Du skal have humor og kunne indgå i en uformel organisation

RANTEK TILBYDER:
o
o
o
o
o
o
o

En spændende hverdag i en dynamisk og uformel organisation i stærk vækst
Mulighed for at arbejde med Nordens største og mest komplekse netværk/infrastruktur
Store faglige og personlige udviklingsmuligheder
Et job med en høj frihedsgrad, samt mulighed for at få indflydelse på virksomhedens drift
Attraktive ansættelsesvilkår, herunder pension og sundhedssikring, firmatelefon, PC samt fri internet
En fantastisk kantineordning med varieret frokost, fredagsmorgenmad og dejlig kaffe, the og kakao
En flok skønne og sjove kolleger. Se evt. vores Facebook side: RanTek A/S
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VIL DU VÆRE EN DEL AF SUCCESEN?
Så send en ansøgning samt dit CV til:
job@rantek.dk
Attention: Mette Kløve
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte service koordinator Mette Kløve på telefon: 87 10 01 02.
Ansøgningsfrist: hurtigst muligt.
Samtaler: afholdes løbende.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
RanTek er en del af NetNordic Group, som er en nordisk systemintegrator, specialiseret i løsninger og tjenester indenfor
netværk, sikkerhed, datacenter og kommunikation. Som «Best Companion» skal NetNordic Group bidrage til at realisere
kundernes potentiale gennem effektive løsninger og tjenester. NetNordic Group har hovedkontor i Oslo. NetNordic Group
omsætter i 2019 ca. 1,5 milliard NOK (proforma). Selskabet har ca. 360 medarbejdere på 15 kontorer i Norden, fordelt på
datterselskaber i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Læs mere på www.NetNordic Group .com.
RanTek i Randers har 18 medarbejdere, 20 års erfaring med at optimere virksomheders netværk, applikationer og
brugeroplevelser. Teknologierne er Riverbeds portefølje af produkter indenfor blandt andet netværksoptimering samt
produkter og services fra Arista, Velocloud, Splunk, Zscaler, Nutanix, Cohesity.o.a.
Vores fokus er løsninger der drifts- og performancemæssigt er i den absolutte top og vores ambition er, at være teknologisk
førende inden for disse. Vores kunder er nogle af de største virksomheder i Danmark og resten af Norden og disse kvitterer
hvert år med høje kundetilfredshedsscores. RanTek har været gazellevirksomhed 3 år i træk, har opnået priser som ”EMEA
RASP Partner of the year 2018”, ”Nordic Riverbed Powerhouse”, ”Significant Riverbed Sales Achievement Northern Europe —
og mange andre udmærkelser. Som den eneste i Danmark, kan RanTek levere support på vegne af Riverbed, da vi i 2010 som
den første i Europa blev tildelt den fornemme status RASP (Riverbed Authorized Service Partner).

