DE Citrix specialist
Ben jij een ervaren technisch projectleider IT en zoek je een nieuwe uitdaging?
Het bedrijf:
Mijn klant richt zich met name op het beheer van infrastructuren van hun klanten. Hun specialisme is
het beheren van de ICT-infrastructuren binnen de zorg. Het team bestaat uit professionals die
gezamenlijk werken aan een passende oplossing voor de klant. No-nonsense, snel schakelen,
flexibiliteit en korte lijnen kenmerken onze werkwijze.

Functieprofiel
Als Citrix Specialist ben je de adviseur voor hun klanten op het vlak van Citrix. Je ontwerpt,
implementeert en optimaliseert Citrix omgevingen. Je kunt de wensen van de klant uitstekend
vertalen naar krachtige en innovatieve oplossingen. Je hebt ruime expertise op het gebied van Citrix
design binnen enterprise (1000+ werkplekken) ICT infrastructuren. Je bent in staat om Citrix
oplossingen op papier uit te werken, te implementeren en na realisatie over te dragen aan jouw
collega’s welke verantwoordelijk zijn voor het toekomstige beheer. Je vindt het uitdagend in te
springen bij complexe problemen.
Je maakt onderdeel uit van de afdeling met consultants en projectengineers binnen het interne
team. Zij worden ingeschakeld als het echt moeilijk wordt. Verhuizingen van grote ICT-omgevingen,
uitbestedingsprojecten, RFP’s en complexe migraties.
Zij faciliteren jouw door middel van trainingsmogelijkheden, uitdagende opdrachten en een leuk
team. Ze doen de zaken graag in één keer goed en binnen de gestelde tijden.
Voor deze functie dien je te beschikken over de navolgende vaardigheden/eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenminste HBO werk- en denkniveau en een sterk analytisch inzicht
Ervaring als Citrix Specialist binnen complexe ICT omgevingen.
Kennis van Citrix XenDesktop / XenApp
Kennis van andere Citrix produkten zoals XenServer, Provioning Services en Netscaler
Kennis van VMware (minimaal v5.x)
Relevante certificering: CCA-V, CCE-V of CCP-V
Uitstekend kunnen afstemmen, plannen en organiseren.
Op de hoogte zijn van de nieuwste marktontwikkelingen.
Wat stelt mijn klant daar tegenover:

•
•
•
•
•

Een informele en prettige werksfeer
Marktconform salaris
8% vakantietoeslag
24 vakantiedagen (full time)
Voorkeur voor Full time (40 uur)

•
•
•

Collectieve pensioenregeling
Goede (individuele) opleidingsmogelijkheden
Leaseauto, notebook, smartphone

Enthousiast? en wil je verder meebouwen aan het succes van dit snel groeiende bedrijf? Stuur
dan nu je cv en motivatie naar remko@scophiusrecruitment.nl of bel – 06-42082263

