Technisch Consultant
hbo / wo

|

Fulltime

Samen met ‘s werelds grootste technologiespeler heeft InWork een functie tot Technisch Consultant
ontwikkeld. Een unieke kans waarbij je vanaf dag één werkt met state-of-the-art Cisco en HP
technologieën en producten. Je hebt in deze rol direct veel contact met klanten en bent een
onderdeel van een team technische consultants.
JOUW ROL
Als Technisch Consultant help jij bedrijven door heel Nederland met het ontwerpen en verbeteren
van hun IT-infrastructuur. Dat doe je door de wensen en behoeften van de klant in kaart te brengen
om vervolgens professioneel advies te verlenen. Daarnaast ga je ook:
•
•
•

Architectuurontwerpen maken waarbij je alle relevante factoren in het achterhoofd houdt;
De nieuwste Cisco en/of HP technologieën combineren met de bestaande technologieën van
de klant;
Het definitieve ontwerp realiseren.

WIJ ZIEN GRAAG
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde technische hbo- of wo-opleiding (System en Network Engineering is
een pré);
Je hebt minimaal 0-4 jaar relevante werkervaring;
Je wilt graag je certificaten behalen, zoals CCNA en/of CCNP;
Je hebt affiniteit en ervaring met Cisco en/of HP routing en switching;
Je bent leergierig en communicatief zeer vaardig;
Je beschikt over goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrif.

JIJ KRIJGT
•
•
•
•
•

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, CCNP en CISSP;
Een leaseauto of NS-Business Card die je zelfs privé kunt gebruiken;
De aansluiting bij ons netwerk dat bestaat uit een brede range van partners.
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REAGEREN?
Herken jij jezelf in het bovenstaande en wil je graag reageren? Neem dan contact op met Tim
Janssen via 06-33029674 of tjanssen@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.

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

