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Infrastructure Services specialist Networking
IT was nog nooit zo’n belangrijk onderdeel van onze samenleving. De IT-ontwikkelingen hebben ook een enorme impact
en maken het speelveld voor jou als Networking specialist uitdagender dan ooit.
Als Specialist Networking ben je verantwoordelijk voor de juiste installatie en werking van de beheerde omgevingen van
onze klanten. Het gaat niet alleen om de standaard netwerk installaties en oplossingen maar ook om complexe hybride
omgevingen met klantspecifieke oplossingen. Door verwachtingen van de klant te vertalen naar technische oplossingen,
zorg je voor een betrouwbare en voorspelbare installatie en configuratie waar de klant en onze supportorganisatie mee
verder kan.
Om dit te bereiken heb je voldoende technische netwerk kennis, kennis van actuele software- en besturingssystemen en
werk je samen met collega's die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld hardware en/of complexe technische infrastructuren.
Je krijgt te maken met allerlei facetten die dit werk tot een afwisselende en uitdagende baan maken. Je kunt zowel op
projectbasis als detachering worden ingezet bij grote complexe organisatie.
Jouw profiel
Wij vertrouwen volledig op jouw vakkennis en je klantgerichte benadering. De vrijheid die daarbij hoort vinden wij
vanzelfsprekend.
We vinden het daarnaast belangrijk dat je beschikt over:
• Een afgeronde HBO Informatica opleiding;
• Aantoonbare, relevante werkervaring in een soortgelijke functie;
• Kennis van actuele IT ontwikkelingen;
• Een klantgerichte en proactieve houding;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Actuele certificering, minimaal op CCNA niveau, bij voorkeur op CCNP niveau;
• Kennis en certificeringen van andere network- en firewall producten zijn een pré;
• Microsoft en/of Linux certificeringen zijn een pré.
Vanzelfsprekend mag jij rekenen op maximale ondersteuning als het gaat om je eigen ontwikkeling. Sogeti biedt je een
ruim aanbod aan opleidingen en trainingen, coaching en programma’s om jouw IT-kennis, je commerciële kwaliteiten én
je soft skills te verbeteren. Ook deze uitdaging ga jij niet uit de weg.
Als jij je dan ook nog thuis voelt bij een ambitieus bedrijf met een informele, persoonlijke bedrijfscultuur, waar
klanttevredenheid hoog in het vaandel staat, dan zit je bij Sogeti helemaal goed.
Vragen over werken bij Sogeti? Neem contact op met onze recruiters via: sollicitatie@sogeti.com of bel naar: +31 (0) 886
606 600. Wil je direct solliciteren op deze baan? Ga dan naar de sollicitatie pagina op sogeti.nl.

