Technisch Consultant
Ben jij een ervaren technisch consultant 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.
De functie
In de functie van Technisch Consultant ben je de verbindende factor tussen sales en de klant. Je bent
in staat om de doelstellingen van dit snel groeiende bedrijf in combinatie met de technologie en
marktkennis om te zetten in adviezen. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de
Sales Manager gemaakte afspraken. In de uitvoering ben je verantwoordelijk voor de functionele
aansturing van je collega’s en onderhoud je het contact met de opdrachtgever. Je beschikt over de
vaardigheid om verbeteringen in bestaande processen te signaleren en nieuwe wensen of
wijzigingen in de klantbehoefte te vertalen naar concrete voorstellen. Daarnaast zal je een actieve rol
vervullen binnen bestaande en nieuwe projecten.
Voor deze functie dien je te beschikken over de navolgende vaardigheden/eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevante HBO opleiding met aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie
Gedegen kennis en ervaring met VMware, Citrix, Cisco en Windows Server 2012
MCSE gecertificeerd
Kennis van ITIL is een pre
Zeer goede communicatieve eigenschappen
Een gedreven professional met een klantgerichte en stressbestendige instelling
Een analytische en creatieve denker
Samenwerker
Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel in woord als geschrift
In bezit van rijbewijs B

Wat stelt mijn klant daar tegenover:
•
•
•
•
•
•
•

Een informele en prettige werksfeer
Salaris per 4 weken
8% vakantietoeslag
24 vakantiedagen (full time)
Voorkeur voor Full time (40 uur)
Collectieve pensioenregeling
Mobiliteitsregeling

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 – 06-4208226

