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Werk jij graag in een dynamische ICT omgeving die constant verandert? Spreekt een informele
bedrijfscultuur je aan? Heb je daarnaast een passie voor Netwerken? Dan is wellicht de functie van
Network Engineer bij onze partner in Utrecht iets voor jou!
JOUW ROL
Onze partner is specialist op het gebied van IP-netwerken en storage. Als Network Engineer ben je
lid van het Storage team met een primaire focus op Netapp en EMX en fungeer je daarnaast als
centraal aanspreekpunt. Je bent hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het bewaken, monitoren en
beheren van klantnetwerken. De daarbij behorende taken bestaan onder andere uit het coördineren
van werkzaamheden en registreren en bewaken van Incident-, Problem- en Change cases.
Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor:
• Het accuraat monitoren van de netwerken van klanten. Denk hierbij ook aan het loggen van
support tickets en het opschakelen van de juiste resources om zo snel mogelijk (binnen SLA)
storingen te identificeren en te verhelpen;
• Het ondersteunen van de engineers, zodat zij zich volledig kunnen focussen op het verhelpen
van incidenten (-en problems & changes);
• Het geven van regelmatige updates aan de klant en het vastleggen van de verloop van het
incident.
WIJ ZIEN GRAAG
• Je hebt minimaal een hbo-opleiding ICT afgerond;
• Je hebt minimaal 0-3 jaar werkervaring;
• Je bent accuraat, creatief, resultaat- en kwaliteitsgericht en je deinst er niet voor terug om
zelf de verantwoordelijkheid voor zaken op je te nemen;
• Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken;
• Je bent bereid 24x7 diensten te draaien;
• Je beschikt over goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Je beschikt over kennis op het gebied van Networking Solutions (pré).
JIJ ONTVANGT
• Een maandsalaris op basis van een 40-urige werkweek, in overleg en afhankelijk van je
ervaring;
• Een coaching- en opleidingstraject met begeleiding door een persoonlijke coach;
• De mogelijkheden om certificaten te behalen, zoals CCNA en CCNP;
• Een leaseauto of NS-Business Card, ook voor privégebruik;
• De aansluiting bij ons professionele netwerk dat bestaat uit een brede range van partners.

InWork B.V. - Johan Huizingalaan 400A - 1066 JS Amsterdam - 088 0700 700 - www.inwork.nl

REAGEREN?
Herken jij jezelf in het bovenstaande en wil je graag reageren? Neem dan contact op met Jeno
Farroukhi via 06-86845943 of jfarroukhi@inwork.nl.

Tot snel!
_________________________________________________________________________
OVER INWORK
InWork is sinds 2006 de zakelijke dienstverlener binnen de IT en techniek. Onze corebusiness is het vinden
en verbinden van Professionals. Wij werven enthousiaste Professionals en helpen ambities waar te maken.
Dit doen wij door opleidingen, trainingen en persoonlijke coaching te bieden die aansluiten bij het gewenste
groeipad. Daarnaast hebben wij uitdagende projecten bij interessante opdrachtgevers.
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