Wizor AS forsetter å bygge opp et spennende ledende miljø for kryptert mobil
sikkerhet på alle plattformer. Vi benytter markedets absolutt beste teknologiske
løsninger fra bl.a. Blackberry, Good Technologies og SecuSmart. Hos oss vil du få
kjennskap til løsninger som tilfredsstiller de mest sikkerhetsbevisste kundene i
Norge. For å styrke vår satsing og behov hos våre kunder, søker Wizor kompetente
og erfarne konsulenter.

Rådgivere/Konsulenter
Hovedoppgaver/ansvar:


Implementasjon av mobile sikkerhetsløsninger ute hos kunder



Konfigurere og tilpasse sikkerhetsløsninger til kundens krav



Teste dagens og fremtidens mobile løsninger sammen med våre leverandører



Produktansvar

Kvalifikasjoner/bakgrunn:


Relevant teknisk erfaring fra telekommunikasjonsbransjen



Erfaring fra konsulentyrke og evne til å arbeide med kunder



Kjennskap til krypteringsteknologi og IT sikkerhetsløsninger



Kunne arbeide selvstendig og strukturert



Evne til å forstå og samarbeide med alle funksjoner internt og våre partnere
eksternt



Erfaring fra prosjektledelse og drift av sikkerhetsløsninger er ønskelig

Personlig profil:


Du er proaktiv, lettbeint, robust og selvgående



Du har stå-på-vilje – alene og sammen med andre



Du evner å se helhet i løsninger og utnytte disse optimalt



Du har en analytisk og strukturert arbeidsform, som balanserer fokus på
detaljer med det pragmatiske



Du er sosial og har godt humør og høy arbeidsmoral, og er ikke redd for å
bidra ekstra i hektiske perioder



Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper



Du har lyst til å bygge opp noe nytt og være med å utvikle et ledene miljø

Vi tilbyr:


En utfordrende og svært spennende stilling innenfor mobil sikkerhet og
krypteringsteknologi



Mulighet til å påvirke selskapets løsninger og fremtidige satsning innenfor
sikkerhetsløsninger.



Jobbe med markedets absolutt beste teknologiske produkter for mobile enheter
på multiplattformer (iOS, Android. Android og Blackberry)



Fleksibel og fremtidsorientert organisasjon med fokus på trivsel, uformell
kommunikasjon, kvalitet og gode verdier



Store muligheter for personlig og faglig utvikling innen fagfeltet



Konkurransedyktige betingelser og stor frihet/fleksibilitet under ansvar

Vi kan love en utfordrende og spennende stilling i et miljø der man kan påvirke og
utvikle sin egen rolle – der man også lett vil se resultater av eget bidrag. Ønsker du
mer informasjon om stilingen, så ber vi deg kontakte adm. dir. Morten Holter, tlf.
484 02 041 morten.holter@wizor.com eller styreformann Espen R. Halvorsen, tlf.
917 26 301. espen.halvorsen@wizor.com Vi ser frem imot din søknad og CV
snarest, og senest innen 15. november 2016.

