Hands-on Technisch Projectleider en Infrastructuur Specialist
Voor een goede klant van Scophius recruitment zijn we op zoek naar een Technisch Projectleider
voor hun interne projectenteam die naast zijn taken als projectleider ook hands-on zelf projecten van
A tot Z uitvoert als infrastructuur specialist.
Als hands-on Technisch Projectleider kom je te werken in een team van 7 personen. Samen met je
collega’s werk je in verschillende klantomgevingen. Al je collega’s hebben brede kennis van Office
365 en Microsoft producten, maar hebben ook een specialisatie die complementair is aan elkaar. Op
het gebied van Office 365 en Microsoft is voor jou geen geheim meer veilig en qua netwerken weet
je je weg goed te vinden. Hierover kun je voor het team als vraagbaak fungeren.
Mijn klant is bezig om een spraakmakend werkplekconcept op basis van Windows 10, Office 365 en
Azure in de markt te zetten. Dit gaan ze implementeren bij bestaande en uiteraard ook nieuwe
klanten.
Als Technisch Projectleider word je betrokken bij alle offertes. Je kunt als geen ander de klantvraag
vertalen naar een technische oplossing. Je hebt inzicht in de architectuur en op het moment dat je
hier niet helemaal uitkomt is het voor jou geen probleem om dit met de architect te bespreken en dit
indien nodig met de klant te overleggen. Je maakt een plan van aanpak en verzorgt de detailplanning
en bewaakt deze ook.
Je bent ook verantwoordelijk voor het opstellen van procedures en werkinstructies n.a.v. technische
projecten. Je hebt oprechte interesse in je collega’s en weet precies welke werkzaamheden ze leuk
vinden en goed bij ze aansluiten.
Samen met de Service Delivery Manager verzorg je de projectplanning en bepaal je welke collega de
uitvoerende van een project wordt. Je houdt helicopterview en weet precies welke collega’s met
welke projecten bezig zijn. Je houdt in de gaten of de projecten volgens planning verlopen, maar ook
of deze goed worden uitgevoerd. Daarnaast monitor je of zowel de communicatie als documentatie
intern maar ook richting de klant bij al je collega’s goed verloopt.
Aangezien jij ook Infrastructuur Specialist bent en de techniek niet los wilt laten, ben je zelf ook
hands-on bezig met, en verantwoordelijk voor 1 tot 3 projecten.
Wat neem je mee
• Je hebt minimaal HBO- werk en denkniveau
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als technisch projectleider op meerdere infrastructuur projecten
• Je hebt ruime kennis en ervaring met Office365, Windows 10 en Azure
• Je hebt ruime kennis van en ervaring met Hyper-V
• Je hebt kennis en ervaring met Firewalls en Netwerken (Cisco & WatchGuard).
Maar we kijken voor onze klant verder dan alleen je cv. Wij kiezen voor langdurige relaties met
opdrachtgevers en het is van belang dat jouw mentaliteit en werk daar sterk op gericht zijn. We
vinden het belangrijk dat je een klantgerichte en dienstverlenende instelling hebt. Dit heb je in deze
rol nl erg hard nodig.
Je vindt het leuk om klanten te helpen en neemt verantwoordelijkheid voor taken en
werkzaamheden. Je bent communicatief sterk; weet complexe oplossingen in eenvoudige woorden

uit te leggen. Woorden die jou verder omschrijven zijn: probleemoplossend, teamspeler, gedreven,
doelgericht en leergierig.
Wil je deze uitdaging aangaan?
Heb je interesse in deze functie neem dan voor meer informatie contact op met Remko Boel op 0642082263 of stuur je CV met gerichte motivatie naar remko@scophiusrecruitment.nl

