ICT consultant (m/v)
Als ICT consultant werk je nauw samen met de collega’s in jouw team om onze klanten te ondersteunen bij alle
voorkomende ICT vraagstukken. Vanuit onze kantoren in Eemnes, Rotterdam en Apeldoorn ondersteunen we
klanten en voeren we beheertaken uit. Vanzelfsprekend los je storingen op on-site bij klanten en verzorg je
installaties. Als ICT Consultant heb je de volgende taken:
Uitvoeren van inhoudelijke IT taken op HBO niveau waarvoor je beschikt over:








Gedegen kennis van (server)besturingssystemen;
Algemene kennis van Microsoft365, Exchange Server en andere mailoplossingen;
Gedegen kennis van domeinbeheer, group policy’s en VMware;
Gedegen kennis van netwerken, Vlan’s routers, firewall’s;
Kennis van standaard applicatiesoftware in de kantooromgeving;
Ervaring met het op gestructureerde wijze oplossen van storingen;
Ervaring met projectmatig werken;

Ben jij een klantgerichte ICT Consultant?
De kandidaat die wij zoeken heeft een goede en ruime ervaring met Windows Server, Exchange Server
en Office 365. De kandidaat moet in staat zijn om een ICT omgeving van onze klanten zelfstandig in te
richten en te onderhouden en dient dit in z’n eerdere werkervaringen met enige regelmaat hebben
gedaan. Het is belangrijk dat de kandidaat goede kennis heeft van de Active Directory, scripts, policy’s
e.d. Kennis van VmWare is belangrijk om virtuele servers van onze klanten te kunnen monitoren en
beheren. Je hebt gezonde belangstelling voor cloud oplossingen zoals Azure.
Durf jij verantwoordelijkheid te nemen voor de klanten die jij mag bedienen? Doe je dit op een
klantgerichte wijze en communiceer je hierbij helder?
Ben jij daarnaast:




Initiatiefrijk (in staat zelf werk op te pakken);
Nauwkeurig (uitvoeren van procedures, documenteren van processen);
Communicatief vaardig (in staat met niet technici te communiceren);

Dan maken wij graag kennis met je !

Wat wij je aanbieden:
Wij bieden je een uitdagende werkomgeving waar je binnen een informeel team kan doen waar jij goed in
bent. Bij Westers heeft iedereen een gevarieerde functie met veel ruimte voor opleiding en ontwikkeling.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend prima in orde en bieden jou voldoende keuzevrijheid.
We vinden het belangrijk dat jij voor langere termijn bij ons komt werken. Daar is ons personeelsbeleid op
afgestemd.

Nieuwsgierig ? Stuur je CV via onze site naar ons toe en we geven je snel een terugkoppeling.

