
Konsulentchef
med stærke kompetencer 
indenfor netværksinfrastruktur 
og IT-sikkerhed

	 	2C	Networks	oplever	succes	med	et	stærkt	og	velfungerende	forretningskoncept	
indenfor	netværksinfrastruktur	og	IT-sikkerhed.	Vi	skaber	langvarige	relationer		
til	vores	kunder,	har	mange	projekter	i	gang	samt	en	sund	og	voksende	pipeline.		
Vi	kigger	frem	mod	fortsat	vækst	de	kommende	mange	år.

	 	Vi	ansætter	løbende	nye	konsulenter	til	vores	kontorer	i	Aarhus	og	i	København.		
Vi	søger	en	konsulentchef,	der	i	rollen	som	motiverende	’spillende	træner’,		
skal	være	med	til	at	sikre	og	facilitere	vores	vækstrejse.		
Vi	tænker,	at	basen	bliver	Aarhus.

	 	Har	du	en	solid	faglig	rygsæk,	og	har	du	gode	people	skills?	
–	så	læs	videre!

LÆS MERE



2C	Networks	tager	hånd	om	virksomheders	IT-netværk,	
så	de	trygt	kan	fokusere	på	deres	forretning.		
Vi	har	rollen	som	betroet	samarbejdspartner	og	hjælper	
typisk	med	design,	implementering,	vedligehold	og	
optimering,	fejlretning	af	IT-netværk	samt	ved	opstart	
af	nye	IT-projekter.	Vores	tilgang	er	funderet	i	en	stærk	
faglighed,	vi	er	grundige	og	arbejder	dedikeret	og	
’hands-on’	–	det	skaber	struktur,	sikrer	fremdrift	og	
ikke	mindst	tryghed	for	kunden.	Vi	får	det	til	at	ske.	Det	
handler	således	om	at	rådgive	kunderne	om	udviklin-
gen	af	deres	netværksinfrastruktur	og	ikke	’bare’	som	
konsulent,	men	i	rollen	som	deres	trusted	advisor.

Virksomhedens	stifter	og	direktør	er	Ketil	Johansen.	
Ketil	er	en	erfaren	konsulent	og	virksomhedsejer	med	
indgående	systemforståelse	i	store	og	komplekse	
IT-netværk	og	med	et	personligt	stærkt	drive	og	store	
ambitioner.

2C	Networks	har	en	flad	og	uformel	ledelsesstruktur	og	
en	virksomhedskultur,	hvor	alle	er	med	på	holdet	og	har	
indflydelse	på	hvilken	vej,	vi	går.	Vi	ønsker	at	lykkedes	
både	sammen	og	på	et	individuelt	plan	samtidig	med,	
at	vi	har	det	sjovt	og	nyder	det,	vi	laver.

Vi	arbejder	primært	med	teknologierne	routing/
switching,	wireless,	netværks-sikkerhed	og	network	
management.	Den	primære	producent	er	Fortinet,	men	
vi	sætter	en	ære	i	at	hjælpe	kunderne	med	netop	deres	
infrastruktur,	herunder	Cisco,	HP/Aruba,	Checkpoint,	
Palo	Alto	m.fl.

Om 2C Networks

Vi skal være der for kunderne, og de skal kunne stole på, at vi altid 
kan hjælpe dem. Det er ligeledes vigtigt for mig, at vi fjerner så meget 
kompleksitet fra kunden som muligt, så de kan fokusere på deres 
forretning. Det er kernen i vores arbejde. Kunderne skal føle, at vi kender 
dem. At de ikke ringer ind til en kæmpe organisation og tænker, gad vide, 
hvem der kommer og hjælper os i dag. Vi skal være tæt på, og kunderne 
skal mærke, at vi er tæt på. Den største ros, jeg kan få af kunderne, er 
at høre dem sige “Det tager I jer af”. Ikke mere end det. For der ligger så 
mange ting i den tillid, det vidner om.

STIFTER OG DIREKTØR KETIL JOHANSEN

”



Du	indgår	i	et	entusiastisk	management	team	med	en	
udpræget	’vi	gør,	vi	kan,	vi	vil	-	kultur’,	og	du	får	med	
reference	til	og	i	tæt	samspil	med	direktøren	en	helt	
central	rolle	i	organisationen.	Der	er	tale	om	en	ene-
stående	mulighed	for	at	sætte	sit	aftryk	på	en	virksom-
hed	i	vækst	–	både	i	forhold	til	koncepter,	ydelser	og	
virksomhedskultur.	Du	får	en	høj	frihedsgrad	og	et	stort	
selvstændigt	ansvar,	men	står	på	ingen	måde	alene.	
Det	forventes,	at	du	bidrager	bredt	til	den	fortsatte	ud-
vikling	af	2C	Networks	og	aktivt	tager	del	i	aktiviteter,	
der	understøtter	forretningen	og	kulturen.

Du	bliver	leder,	inspirator	og	motivator	for	et	voksende	
hold	af	konsulenter,	der	varetager	kerneopgaverne	i	
vores	forretning	–	design,	konfiguration,	implemente-
ring,	fejlsøgning	og	optimering	af	netværksløsninger	
hos	vores	mange	loyale	kunder.	Du	skal	udøve	differen-
tierende	og	situationsbestemt	ledelse	og	målrette	dit	
fokus	både	vores	senior	konsulenter	og	vores	voksende	
team	af	talentfulde	profiler	i	vores	Academy-forløb.	Du	
sikrer	og	faciliterer	vidensdeling	og	prioriterer	faglig	og	
personlig	udvikling	af	den	enkelte	medarbejder.

Du	viser	vejen,	går	forrest	og	bliver	et	energisk	for-
billede.	Du	hjælper	med	at	åbne	døre,	fungere	som	

bindeled,	skabe	overblik	og	definere	opgaverne,	så	
konsulenterne	kan	gøre	det	de	er	bedst	til	–	nemlig	
at	eksekvere.	Hvor	konsulenterne	har	rolle	af	trusted	
advisor	får	du	rolle	af	trusted	coach.	Dit	ledelsesmæs-
sige	ansvar	bliver	med	fokus	på	alm	daglig	personale-
ledelse,	koordinering	af	aktiviteterne	i	dit	team	samt	
den	faglige	udvikling.	Du	tager	aktivt	del	i	rekruttering	
af	nye	talenter	og	varetager	den	praktiske	kontakt	og	
sparring	til	vores	faste	rekrutteringspartner.

Du	får	sideløbende	ansvar	for	en	række	nøglekunder	og	
bliver	dermed	en	vigtig	del	af	holdet.	Du	bliver	kunder-
nes	”go-to”	person	for	alle	typer	netværks	opgaver	og	
skal	selvstændigt	tage	ansvar/ejerskab	af	deres	proble-
mer	og	drive	projekterne	i	mål.	Du	varetager	tekniske	
statusmøder,	teknisk	opfølgning	og	bidrager	som	spe-
cialist	og	ekstra	ressource	i	spidsbelastningsperioder.

Du	har	fingeren	på	pulsen	i	markedet	og	tager	del	i	
videreudviklingen	af	vores	ydelser	og	services.		
Det	forventes	derudover,	at	du	nysgerrigt	og	med		
analytiske	briller	bidrager	til	optimering	af	interne		
forretningsgange	og	processer.

Din rolle

Du bliver leder, inspirator og motivator for 
et voksende hold af konsulenter



	 	Relevant	akademisk	uddannelse	+	kompetencer	på	
Cisco	CCNP-niveau

	 	Stabilt	erhvervsforløb	med	mindst	5	års	erfaring	
med	lignende	tekniske	opgaver	og	gerne	ledelses-
erfaring	–	enten	som	senior	netværkskonsulent	
eller	som	intern	netværksansvarlig	i	en	IT-afdeling	i	
en	større	virksomhed

	 	Solid	dokumenteret	praktisk	erfaring	med		
konfiguration	og	drift	af	netværk

	 	Erfaring	med	firewalls/sikkerhedsløsninger

	 	Bred	teknisk	forståelse	og	gode	evner	og	vilje	til		
at	lære	nye	teknologier

	 	Kendskab	til	Fortinet	er	en	fordel,	men	ikke	et	krav

	 	Kommunikerer	flydende	på	dansk	og	godt	på		
engelsk	i	skrift	og	tale

	 	Stærke	analytiske	evner

	 	Egen	bil	til	rådighed	for	kørsel	til	kunder

Du	er	tillidsvækkende	og	motiveres	af	at	skabe	resulta-
ter	både	selvstændigt	og	sammen	med	andre.	Du	trives	
i	en	udadvendt	og	inspirerende	rolle	og	har	en	analytisk	
og	struktureret	tilgang	til	dine	opgaver.	

Du	har	et	godt	strategisk	overblik	og	samtidig	falkeblik	
på	væsentlige	detaljer.	Du	bidrager	gerne	med	nye	
ideer	og	mestrer	balancen	mellem	igangværende	og	
kommende	projekter.	

Du	er	en	stærk	kommunikator	og	taler	ligegodt	med	
alle	og	med	nærvær.	Du	opleves	af	andre	som	rolig	og	
troværdig	og	trives	godt	i	en	mindre	og	uformel	organi-
sation	med	plads	til	et	godt	grin.

Som	konsulentchef	sætter	du	en	ære	i	at	lære	den	en-
kelte	medarbejder	godt	at	kende	og	danne	dig	et	over-
blik	over	faglighed	og	personlige	egenskaber.	Du	ved	af	
erfaring,	at	kun	derved	kan	du	matche	konsulenterne	
bedst	muligt	til	kunderne	og	den	enkelte	opgave.

Din faglige profil Din menneskelige profil



En	spændende	og	udfordrende	stilling	i	en	virksomhed	med	en	stærk	iværksætterånd,	som	du	kan	blive	en	del	af.	
Vi	tilstræber	at	sammensætte	en	arbejdsdag,	der	matcher	dine	ambitioner	og	drømme.	

Løn	+	pension	+	klassiske	arbejdsværktøjer.

2C Networks tilbyder

Vi	ser	frem	til	at	høre	fra	dig,	hvis	du	er	motiveret	og	kan	
genkende	dig	selv	i	ovenstående.	Og	skriv	gerne	et	par	
linjer	om,	hvilken	forskel	du	kan	gøre	for	2C,	for	mana-
gementteamet	og	for	dit	team.	Vi	ønsker	at	sikre	det	
rigtige	match	og	samarbejder	derfor	med	blue	search	&	
selection.	

Send	venligst	motiveret	ansøgning	og	cv	som	pdf	til	
konsulent	Gustav	Wenneberg,	gw@bluesearch.dk		
(mrk.	Konsulentchef).	

Spørgsmål	til	processen	rettes	til	Gustav	på		
tlf.	2764	2727.	Spørgsmål	af	væsentlig	karakter	til		
stillingen	rettes	til	direktør	Ketil	Johansen	på		
tlf.	2075	1790.	

Samtaler	gennemføres	løbende	med	henblik	på		
hurtigst	mulig	opstart.

Next step

mailto:gw@bluesearch.dk

