
Capassa søker nettverkskonsulent 
 

Arbeidsgiver: Capassa AS 

Arbeidssted: Oslo 

Arbeidsforhold: Fast 

Ønsker du å jobbe med IT-infrastruktur og Microsoft Azure i et spennende konsulentselskap i vekst? 
Vi jobber med store private og offentlige aktører og bistår kundene våre innen Azure, nettverk, 
sikkerhet, automatisering, IT-infrastruktur arkitektur og transformasjon til moderne 
leveransemodeller. Vår styrke er vår erfaring og evne til å forstå kundenes behov. Vi er vant til å 
kombinere det kommersielle med tekniske løsninger, og vårt fokus er alltid å se den helhetlige IT-
arkitekturen. Dette inkluderer sikkerhet, robust teknisk infrastruktur og prosjektledelse. Vi har et 
sterkt fagmiljø og ønsker nå å styrke vår kompetanse Microsoft infrastruktur ytterligere med en til to 
konsulenter. Vi tilbyr et fleksibelt og godt arbeidsmiljø hvor det gis gode muligheter for egenutvikling 
med hyggelige kollegaer og spennende oppdrag.  

Arbeidsoppgaver: 

• Konsulentbistand ute hos kunder i større prosjekter innen offentlig- og privat sektor 
• Designe, utvikle og implementere kundeløsninger. 
• Oppgradering/videreutvikling av eksisterende løsninger 
• Delta i migreringsprosjekter 
• Tuning, optimalisering & feilsøking 

Vi søker personer som har:  

• En genuin interesse for teknologi, IT-infrastruktur og skybasert IT-infrastruktur.  
• Minimum 3-års erfaring med Microsoft-infrastruktur.  
• Prosjekterfaring 
• Stå på vilje, er strukturert, brenner for å lære mer om Microsoft Azure og liker å tilegne seg 

ny kunnskap.  
• Høyere utdannelse innen teknologi, enten master eller bachelor. 
• God kunnskap innen et eller flere av disse fagområdene: 

o Server/klientløsninger 
o Microsoft Azure tjenester-/løsninger 
o Microsoft 365 tjenester-/løsninger  
o AD/GPO/Hyper-V/SCCM/terminalservere/Exchange 
o Sikkerhet 
o Nettverk 

• Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.  
• Relevante sertifiseringer. 
• Forståelse for ITIL er et pluss. 

Profil: 

• Du liker å være ute hos kunder. 
• Du er selvgående, men fungerer samtidig godt i team. 



• Du tar selvstendige standpunkt, men er også lojal til beslutninger som tas internt/ute hos 
kunder. 

• Teknologi er en naturlig del av deg og din hverdag. 
• Du er opptatt av både din egen og selskapets utvikling. 

Vi tilbyr: 

• Et sterkt faglig miljø i et ungt selskap i vekst. 
• Utfordrende, fleksibel og variert arbeidshverdag i et motiverende arbeidsmiljø. 
• Spennende kunder, interessante og relevante prosjekter ut i fra din profil. 
• Godt sosialt miljø med gode utviklingsmuligheter og gode kolleger som bidrar med sin 

erfaring. 
• Videreutvikling gjennom praktisk erfaring, kurs og sertifiseringer. Kurs og verktøy for 

kompetanseheving innen IT-Infrastruktur og Microsoft-infrastruktur.  

Gode betingelser, konkurransedyktig lønn og bonusordning.Dette er en unik mulighet til å 
kombinere faglig utvikling og samtidig være en viktig bidragsyter for videre verdiskapning av 
selskapet.  

 


