Wij zoeken een IT engineer!
Als IT engineer bij Van Dam ICT heb je altijd voldoende afwisseling in je dag. Vind je het
een uitdaging om systemen draaiende te houden en te verbeteren? Ben jij
oplossingsgericht en multi-inzetbaar binnen de ICT? Dan zijn we op zoek naar jou!
Als IT engineer versterk je het bestaande team. Samen met je collega’s beheer je op
afstand on-premises, private en public Cloud IT omgevingen van onze klanten. Je
beheert servers, werkplekken, MS365, netwerkapparatuur, firewalls en mobiele
apparatuur zoals notebooks, en smartphones. Je voert projectmatig migraties uit en
bouwt nieuwe omgevingen. Daarnaast ben je in staat je collega’s uit de 1 e lijn te
ondersteunen bij ingewikkelde problemen of storingen.
Werkzaamheden vinden plaats vanuit ons kantoor of bij de klant op locatie, maar ook
thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. Met jouw passie voor IT, gedrevenheid en
toewijding zorg je ervoor dat onze klanten 100% tevreden zijn.

Wij vragen:
•

Minimaal 4 jaar ervaring met IT support en troubleshooting in professionele IT
omgevingen met 10-50 werkplekken.

•

•

•

praktische kennis van- en ervaring met beheer van:
•

Windows 10/11

•

Microsoft server 2016 en hoger

•

Microsoft Exchange server

•

Microsoft Active Directory

•

Networking en Firewalls

•

IT Security

•

Microsoft 365

•

Microsoft Hyper-V

Je hebt een pré als je ook (enige-) kennis hebt van :
•

MacOS

•

Microsoft Intune

•

Microsoft Azure

•

Citrix

In bezit hebben van één of meerdere recente Microsoft certificering(en) (MCSA /
MCSE / Azure of MS365 (deel-) certificaten) is een pré.

•

In bezit van rijbewijs.

De perfecte kandidaat is integer, gedreven, enthousiast, communicatief vaardig en
secuur.

Wij bieden:
•

Een marktconform salaris

•

Goede pensioenvoorzieningen

•

Technisch uitdagend werk in een ambitieus bedrijf

•

Ruimte voor opleiding en training

•

Een goede werksfeer in een leuk, jong en klantgericht team

•

Jouw visie over het product/bedrijf wordt ook echt serieus genomen.

En…enthousiast?
Stuur dan snel je cv met motivatie naar p.jansen@vandamict.nl t.a.v.
Paunka Jansen. Wij nemen dan binnen een week contact met je op. Mocht je nog vragen
hebben kun je ook telefonisch contact opnemen via 055-7113727.

