
Vacature: IT Consultant

IT -Zaken bestaat uit een hecht team met ervaren medewerkers die dagelijks hun kennis uitbreiden. Deze kennis wordt constant gedeeld met 
elkaar en blijven we elke dag leren, waar onze klanten de vruchten van plukken. We zijn graag persoonlijk betrokken met de onze klanten die hun 
ICT uitbesteden bij ons. Dit betekent dat we meedenken over verschuivingen in technologie en dat we eventuele problemen snel kunnen verhel-
pen. Door middel van proactief beheer lossen wij IT-problemen op voordat u er hinder van ervaart.

Zie jij het als een uitdaging om je kennis in te zetten om ons verder te helpen en een belangrijke 
bijdrage te leveren? Denk jij de persoon te zijn die wij zoeken, lees dan snel verder!

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Ben jij gedreven en heb je de potentie om met ons mee te groeien? Voel jij je als een vis 
in het water binnen een informele organisatie met hands-on mentaliteit? Stuur dan jouw CV en motivatie 
naar info@it-zaken.com

Bij IT Zaken is geen enkele dag als consultant hetzelfde en zijn er meer dan genoeg uitdagingen. Bij onze klanten los je samen met ons team 
complexe vraagstukken op. Je krijgt de ruimte om jezelf te ontwikkelen door te leren en te verbeteren. Hierbij neem je je collega’s mee in nieu-
we trends en ontwikkelingen, o.a. op het gebied van Managed Services. Je bent kritisch, denkt mee en bent het aanspreekpunt voor technische 
vragen.

• Jij bent contactpersoon voor de connectiviteit binnen het aandachtsgebied, voor zowel collega’s als IT-leveranciers;
• Je voert de regie op de security van de productienetwerken binnen de IT-infrastructuur. Je zorgt voor de implementatie van securitymaatre-

gelen van deze omgevingen en de wijzigingen hierop;
• Daarbij zorg je ervoor dat de infrastructuur omgevingen voldoen aan de security- en procesaudits;
• Je bepaalt de langere termijnvisie van het connectiviteitsdomein en stelt de roadmap op; Ook ben je in de lead rondom door te voeren 

changes en nieuwe implementaties.

• Je minimaal over HBO werk en denkniveau beschikt (opleiding of niet).
• Je minimaal 2 jaar werkervaring hebt binnen een technische en/of adviserende rol;
• Je aantoonbare professionele kennis en ervaring op het gebied van, Microsoft Windows, Cisco VMWare en Storage oplossingen;
• Je bereid bent nieuwe technologie te adopteren en je hiervoor te certificeren.

Het zou leuk zijn als

• Geld
• 25 vakantiedagen. Als je belooft dat je terugkomt.
• Een telefoon en laptop van de zaak.
• De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen door middel van cursus en opleidingen.

Wat bieden wij


