Creative Networks är ett tjänsteföretag inom kommunikationsområdet med inriktning fiberoptik som
utför Projekteringar, Förläggning av fibernät och installerar nät utomhus och i fastigheter. Vi är en
helhetsleverantör för fiberbyggnation. Företaget grundades 2006 och har sitt säte i Västerås.
Idag arbetar vi främst med total- och utförande entreprenader inom fiberbaserade nätverksprojekt.
Vi ska vara en underlättande partner till våra kunder, ett projekt en leverantör, och vårt totala ansvar.
Creative Networks är i en expansiv fas och behöver anställa flertalet Fibertekniker till Mälardalen.
(Västerås, Strängnäs, Eskilstuna, och Örebro)
Arbetsbeskrivning
Som fibertekniker erbjuds du ett spännande arbete med stora utvecklingsmöjligheter. Dina
arbetsdagar är fria och rörliga och du förväntas ta stort eget ansvar. Dina arbetsuppgifter kommer i
huvudsak vara som fibersvetsare i stamnät, områdesnät och utföra villainstallationer.
Som person tar du ett stort ansvar och engagerad i ditt arbete. Du har lätt för att ta initiativ och jobba
självständigt. Du uppvisar en god social förmåga i din kontakt med andra, både internt och externt. Du
vill vara en del av ett lösningsorienterat team som har roligt på jobbet.
Det geografiska området du kommer verka i är Mälardalen.
Du kommer arbeta ute i små och stora projekt med huvudsak fiberarbeten. Arbetet kommer att bestå
av svetsning, fiberblåsning, kabeldragning, samt installation i stadsnät, områdesnät, fastighetsnät.
Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenheter av
- Arbete ute i fält som fibertekniker
- Kunskap om mätning av fiber
- Arbete i trafikerade nät
- Fiberblåsning
Krav
- Du behärskar svenska i tal och skrift
- Du har körkort med minst behörighet B
- Du vill arbeta på ett företag där det finns stor utvecklingspotential för dig

Om anställningen
Vi söker 4 Fibertekniker till Mälardalen. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Vi tillämpar 6
månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Skicka din CV till jobb@creativenetworks.se
Creative Networks
Tunbytorpsgatan 7
721 31 Västerås
Läs mer om Creative Networks på www.creativenetworks.se

