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Systemadministrator 
 
Du vil blive en nøglemedarbejder, som skal være med til at sikre, at Fiberby fortsat kan 
overholde høje kvalitetskrav samtidig med at Fiberbys netværk vokser.  
 
Som Systemadministrator vil du sammen med 2 netværksspecialister være ansvarlig for at udvikle 
produkter og services. Dertil kommer at sikre stabil netværksdrift, overvåge belastninger, foretage 
fejlsøgning og optimering alt sammen som led i en robust udvikling af netværket. Fiberby 
harmoniserer netværksarkitekturen, så der tilbydes standardiseret netværksarkitektur til alle 
kunder.      
 
Fiberby står overfor en række spændende og visionære projekter, herunder et mål om 
standardmæssigt at tilbyde kunder IPv6. Der planlægges en større revision af infrastrukturen med 
overgang til skalerbar styring af IPv6 med DHCPv6 og dynamiske offentlige IP-adresser samt 
overvågning og monitorering. Udover ovenstående vil der også være intern undervisning og 
mentoring af netværkstekniker med henblik på at løfte deres faglige niveau. 
 
Fiberbys netværksløsninger er bygget på en Linux platform og kodet i Open Source med bl.a. 
PostgreS databaser. Al koden er dokumenteret i GitHub. Blandt de centrale netværksenheder 
anvendes produkter fra Extreme og AlliedTelesis. 
Fiberby har valgt Microsoft som leverandør af støttesystemer og administrative arbejdsgange. 
Dermed forankres systemerne i M365 med Office og Dynamics baseret på Microsofts Azure.  
 
Der vil generelt være stor indflydelse og frihed i arbejdet. Omgangstonen er uhøjtidelig og 
humoristisk, der er flad organisationsstruktur og kontoret er charmerende placeret i 
”Jernbanebyen” ved DSB’s gamle centralværksted på grænsen mellem Vesterbro og Sydhavnen. 
 
Opgaver og ansvar 
 
1. Kodning og scripting ved udvikling af infrastrukturen og gøre den skalerbar, implementere 

IPv6 og DHCPv6 og tilbyde fælles netværksarkitektur til alle brugerne samt monitorering og 
alarmering 
Analyse, specifikation, valg af løsning, implementering og test i hele netværksstakken.  
Procentmæssig andel af jobbet: ca.40 % 

 
2. Støtte væksten i den løbende udvidelse af netværket, herunder harmonisere 

netværksarkitekturen  
Procentmæssig andel af jobbet: ca. 30% 
 

3. Vedligeholde netværkets designkriterier samt udvikle SLA’er på core og accessniveau inkl. 
dokumentation heraf. 
Oversætte designkriterier til teknisk løsning samt forklare løsningerne til kolleger og kunder. 
Procentmæssig andel af jobbet: ca. 15% 
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4. Løbende vedligeholdelse af netværket gennem script og kodning, så netværket holdes 
toptunet   
Procentmæssig andel af jobbet: ca. 10% 
 

5. Formidle og træne netværksteknikerne med henblik på at løfte deres forståelse og faglige 
niveau. Desuden deltage i eksterne kundemøder. 
Procentmæssig andel af jobbet: ca. 5% 
 

 
 
Rejseaktiviteter:  
Ingen planlagt rejseaktivitet, undtaget evt. deltagelse i internationale konferencer og seminarer 
 
Key Performance Indicators 
• At netværket er stabilt og der foretages fejlfinding af hele netværket 
• Holde deadlines og evnen til at prioritere arbejdsopgaver i teamet 
• Holde sig opdateret om tendenser inden for domænet og bruge disse aktivt i arbejdet 
 
Løn 
Fast løn + pension (6% firmabetalt og 6% egen betalt) + pc, mobil, internet og 5 ugers ferie. 
 
Faglige kompetencer   
Den rette kandidat opfylder følgende krav:              

• Minimum 5 års professionel erfaring med Linux og softwareudvikling i Open Source samt 
scripting i forskellige sprog som eksempelvis Perl, Python, Lua osv. 

• Bred forståelse for c-libraries og fortrolig med at læse og fejlsøge kode 
• Erfaring med databaseadministration og systemintegration 
• Erfaring med systemdrift med ITIL og SLA’er  
• Erfaring med Postgres og relationelle databaser 
• Erfaring med dokumentation (kunne formulere sig enkelt) 
• Viden om IP-protokoller som fx DNS, DHCP, BGP og OSPF 
• Kørekort B 

 
 
Sprog: Flydende i mundtlig dansk og formulere sig professionelt skriftligt på engelsk  
 

 
Personlige kvalifikationer: 

• Beslutningsdygtig, resultatorienteret og villig til at tage teten, hvis det kræves 
• Teamplayer og trives med at arbejde i en mindre organisation, hvor alle løfter i flok og 

samtidig være i stand til at løse opgaver selvstændigt 
• Gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner og gerne forretningsvendt  
• Ikke religiøs omkring teknologibrug 

 
Om Fiberby 
 
Fiberby har siden 2000 etablerede bredbånd til etageejendomme på et idegrundlag om at hjælpe 
beboerne med bedre og billigere internet. Bedre internet betyder lynhurtigt stabilt internet med 
solid support. Billigere betyder attraktiv pris uden at gå på kompromis med driftssikkerhed og 
service. Derfor har Fiberby udviklet egen infrastruktur supporteret af egne teams med ansvar for 
udvikling og vedligeholdelse, netværkssupport og kundeservice. 
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Fiberby leverer fiberLAN til boligforeninger i Københavnsområdet. Forbindelsen skabes via en fiber 
fra en lokal central til etageejendommen, hvor der etableres krydsfelter med PDS-forbindelse til 
den enkelte lejlighed. Der er i dag over 25.000 lejligheder tilsluttet Fiberbys netværk. Fiberby 
leverer en af byens bedste og billigste internetforbindelser og har modtaget Børsens gazellepris 
fem gange.  
 
Fiberby udmærker sig i markedet ved at: 

• Have egen frastruktur på i 3 niveauer, core, distribution og access-net. 
• Stå for alle dele i udbygningen af nettet – fra aktivt udstyr over fiber i gaden, til det lokale 

netværk hos kunderne. 
• Høj driftssikkerhed baseret på redundans i infrastrukturen og fiberforbindelser for at 

beskytte mod driftsforstyrrelser som følge af fiberovergravninger ved vejarbejde osv. 
• Have egne infrastrukturfolk, netværksteknikere og supportere, som sikrer en høj 

driftsstandard.  
 
Værdigrundlag/Pejlemærker 

• vi leverer det produkt og service, som vi selv ville vælge 
• vi overholder aftaler. Når vi laver fejl, retter vi op og tager ved lære 
• vi har enkle produkter og et minimum af administration 
• vi yder kompetent, grundig, og imødekommende support, som vi selv ville ønske at møde 
• vi værdsætter personlige og nære relationer, og vi vil altid gerne møde vores kunder og 

samarbejdspartnere. 
 
Mål 
Give adgang til internet, så let som vand i vandhanen – ordentligt og til en attraktiv pris. 
 
Antal medarbejdere 
Fiberby er 25 medarbejdere 
 
Send din ansøgning til 
 
Info@kuresearch.com med senest 31 marts. 
 

mailto:Info@kuresearch.com

