Den servicemindede IT-konsulent
Nukannguaq Olsen er vores it-konsulent i Servicecenteret og er også ‘Årets Ildsjæl’ 2020.

Nukannguaq med diplommet ‘Årets Ildsjæl’ samt blomster.

Nukannguaq er en travl mand. Han arbejder til dagligt med vedligeholdelse af serverne, forbindelser og netværk. Derudover er han tekniker for KNI’s 21 pengeautomater, som han hjælper
med at holde i drift. Han arbejder også med at supportere brugerne med printere, telefoner, kasser, overvågning, computere og programmer.
Vi stjal lidt af hans tid for at lære ham bedre at kende.
Nukannguaq er uddannet IT-supporter fra Mercantec Viborg og startede som IT-praktikant i KNI i
2014. Han blev færdig i 2016 og fik job her i Servicecenteret som IT-konsulent.
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- Efter at have taget kurser og samlet erfaring, er jeg i dag systemkonsulent og varetager opgaverne på servere og netværk, fortæller Nukannguaq. Han har blandt andet taget Pre-MBA uddannelsen i KNI’s Taqqissuut.
Aktiv arbejdsplads
Han elsker sit arbejde i IT-afdelingen, og da vi
jo er ret afhængige af IT på jobbet, er der altid bud efter ham og hans medarbejdere –
især sommerperioden er en travl tid med for
eks. ombygninger, rejser eller messer.
- Tidspres er altid noget, vi arbejder med, især når vi er ude og rejse. En udfordring, jeg
har haft på arbejdet, var en påskesøndag aften, hvor hele serverrummet var skilt ad, og
der hang kabler over det hele, som skulle
sættes sammen igen. Problemet var, at
krydsfeltet ikke ville kunne nå til rackets
frontpanel, hvilket er det optimale sted, det
skulle sættes. Kablerne var som spaghetti der
skulle redes ud, ligesom Sassumap Arnaata’s
hår, hvilket vi ikke havde tid til. Det endte
med at vi satte dem i rackets bagpanel og
sætte kablerne op på den måde, fortæller
Nukannguaq.
Nukannguaq som Pre MBA’er i 2019.

Han kommer i tanke om en anden udfordring, han også har mødt.
- Jeg var i december 2018 i Tasiilaq for at skifte en pengeautomat, hvor jeg havde en uge på lokationen. Jeg satte en helt ny pengeautomat i nærbutikken i Tasiilaq og skulle servicere de to pengeautomater i Pilersuisoq SB. Jeg servicerede og rensede den ene samt skiftede reservedele på den
anden, dagen før jeg skulle rejse. Anders (IT chefen) spurgte om formiddagen, om jeg kunne nå
det hele, og jeg svarede, at jeg var ved at runde det sidste op. Pludselig bemærkede jeg et kabel
der var ved at falde af, hvilket jeg trykkede den ind og der kom et blits, som kortsluttede pengeautomaten. Jeg slukkede den meget hurtigt og tjekkede at alle kabler var som det skulle være. Da
jeg tændte for den, kunne den ikke komme i drift og bundkortet i pengeautomaten var blevet ødelagt. Jeg fejlsøgte sammen med to fra bankpersonalet og gjorde alt det vi kunne, for at få den i
drift, men jeg manglede reservedele. Heldigvis havde jeg lige skiftet en pengeautomat i nærbutikken, som havde de reservedele, der skulle til. Klokken var 22 og vi havde ikke nøgler til hovedlageret, så vi var nødt til at vente til tidlig morgen og jeg skulle rejse kl. 10 om formiddagen. Vi fik det
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klargjort og sat i drift kl. 8.30, så det var lige før at jeg skulle blive der en uge mere, for at få den
oppe og køre, erindrer Nukannguaq.

Nukannguaq til KNI messen i Ilulissat i 2019.

Nukannguaq elsker, udover interessen for IT, at rejse og være nye steder. Sport og mad er også
hans andre passioner og noget, han bruger sin fritid på.
- Jeg elsker at se ting, jeg ikke har set før og møde nye mennesker, siger han.
Årets Ildsjæl
Nukannguaq blev, sammen med to andre medarbejdere KNI, kåret som ‘Årets Ildsjæl’ dette år.
Noget, han ikke så komme.
- Det kom som en overraskelse. Det er jo ingen hemmelighed, at IT afdelingen ikke er de mest sociale, da vi helst vil være i baggrunden og arbejde uden at blive bemærket. Jeg har bare gjort mit
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arbejde og prøvet at yde den bedste service, med et smil. Det er beærende at blive anerkendt og
føle at man gør noget godt i KNI, slutter Nukannguaq.

Serverrummet i Servicecenteret blev renoveret i år, noget Nukannguaq var projektleder for. Her er han i fuld gang, da arbejdet med serverrummet stod på.
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