
GOD PÅ TEKNISK SUPPORT? 
KUNDEBEHANDLER / TEKNISK SUPPORT 

Grunnet økt oppdragsmengde søker vi etter kundebehandler / teknisk support til ca 
30% stilling / 40 timer i måneden. Arbeidstiden er i hovedsak mellom klokken 17 og 
21 på hverdager, samt tilkalling i helger og på helligdager ved behov.  

Brenner du for IT, innovative skyløsninger og fornøyde kunder? 

Vi søker en person som er serviceinnstilt, utadvendt og blid, og som motiveres av å 
skape verdi for kundene. 

Du må trives med mye kundekontakt, ha god forståelse for IT-drift, og kunne jobbe 
selvstendig. 

Ansvarsområder og oppgaver 
▪ Teknisk og funksjonell kundesupport pr. e-post, chat og telefon for våre to 
brands: Dedia.no og Spillvert.no 

▪ Konfigurasjon og feilsøk på kundenes tjenester 

▪ Overvåkning av bedriftens systemer og servere 

▪ Vedlikehold av intern dokumentasjon og kunnskapsbase 

Ønskede egenskaper 
▪ Initiativrik, målrettet og selvstendig 

▪ Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 

▪ Positiv og serviceinnstilt 

▪ God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne – både norsk og engelsk 

▪ Løsningsorientert og utadvendt 

Kvalifikasjoner 
▪ Relevant fullført eller pågående utdannelse – relevant erfaring kan veie opp for 
manglende utdannelse. 
▪ Generelt høy IT- og nettverkskompetanse 

▪ God evne til å lære, og sette deg inn i kundens situasjon 

Erfaring med følgende punkter vektlegges 

▪ Windows Server 

▪ CloudLinux / CentOS 

▪ WHM / cPanel / WHMCS 

▪ Administrasjon av spillservere (Minecraft, ARK, Counter-Strike etc.) 
▪ LAMP-stacken 

▪ DNS 

▪ WordPress og andre CMS-skripter 

▪ Erfaring fra lignende arbeid 

 

Dedia AS 

Lynraske skytjenester og 
morgendagens nettsider 

- Webhotell & E-post 

- Domenenavn 

- Game Hosting 

- Webutvikling 

- Virtuell Hosting 

- Dedikert Hosting 

- Web-sikkerhet 

- IT-Drift 

 

 

[Klikk her for å legge til en bildetekst]

https://www.dedia.no/
https://www.spillvert.no/


 

Vi tilbyr 
▪ En utfordrende jobb i en dynamisk bedrift med høy kompetanse og mye engasjement 

▪ Trivelige lokaler i Kunnskapsparken i Alta. Hjemmekontor er også mulig. 
▪ Store utviklingsmuligheter 

▪ Opplæring og oppfølging 

▪ Gode betingelser 

▪ Mulighet for utvidet stilling for rette vedkommende 

▪ Fast lønn etter avtale 

Om stillingen 

Din jobb vil i være å yte teknisk og funksjonell førstelinjesupport. Du vil være den som svarer på chat, mail eller telefon når kunden 
har spørsmål eller problemer. Du bidrar til at kunden drar best mulig nytte av sin tjeneste, hjelper til med å rette feil, og veileder nye 
kunder til å velge riktig produkt til sitt bruk. Du vil drive feilsøking og testing, samt påfølgende problemløsning, og blir raskt kjent med 
alle våre produkter under begge brands:  

Dedia.no - leverer profesjonelle hosting-tjenester, spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter (SMB). Hovedproduktene er 
domenenavn, webhosting, dedikert og virtuell server hosting samt diverse webtjenester som naturlig hører med. 

Spillvert.no - Norges ledende leverandør av online gaming servere. Hovedproduktene er voice- og spillservere, herunder Minecraft, 
ARK, Counter-Strike, TeamSpeak 3 med mer. 

Om Dedia AS 

Dedia AS ble etablert med ett mål for øye; å være det naturlige førstevalg som leverandør av web og hosting-tjenester. Server-hosting 
og domenehåndtering har vært hovedområdet fra første dag. Dette har bygget seg videre til en bred portefølje innen flere typer 
skybaserte løsninger, spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter. Vi har siden oppstart i 2013 hatt gleden av å levere våre 
tjenester til over 10.000 fornøyde kunder i Norge. 

Vi opererer ikke med «Standard» og «Premium»-produkter. Vi tilbyr utelukkende tjenester som vi kan stå inne for, og har ikke som 
mål å konkurrere blant de aller billigste på bekostning av kvalitet. Vi er til for kunder som er avhengig av en rask, sikker og pålitelig 
tjeneste med matchende kundeservice. 

Våre tjenester leveres fra datasenteret Digiplex i Oslo. Her har vi redundanse på strøm, fiber, dieselaggregat og UPS for å kunne 
garantere en oppetid på 99.99%. Alle systemer overvåkes 24/7. Digiplex Oslo er sertifisert etter standardene ISO 9001, 27001, 14001 
& OHSAS 18001. 

 

Er du vår nye medarbeider på teknisk support? 

Send din søknad med CV til Henrik Andreassen – henrik@dedia.no 

 

 

mailto:henrik@dedia.no

