Senior System Engineer

1. Plaats in de organisatie
De Senior Systeem Engineer valt onder de hiërarchische leiding van de Technische
Manager. Standplaats: het kantoor in Amsterdam en op locatie bij klanten.
2. Functieomschrijving
De Senior System Engineer is verantwoordelijk voor het advies, de inrichting en het beheer
van de volledige IT-infrastructuren bij klanten. Hij/zij adviseert klanten en collega’s over de
diverse technische oplossingen en weet de klant te overtuigen van de beste keuze. Is in
staat om door zijn/haar technische kennis, ervaring en inzicht zelfstandig de optimale
oplossing voor de klanten te realiseren. Hij/zij introduceert nieuwe technieken en tools die
het kennisniveau binnen de organisatie vergroot.
3. Verantwoordelijkheden
o Is verantwoordelijke voor de kantoor automatisering van onze klanten.

o
o
o
o
o
o
o
o

Ontwerpt, installeert en beheert complete Microsoft omgevingen.
Installeert en beheert complete Cisco netwerken.
Installeert en beheert gevirtualiseerde omgevingen met VMWare.
In samenwerking met collega’s klanten adviseren op het gebied van netwerken,
beveiliging, virtualisatie, en Cloud oplossingen.
Verzorgen van de documentatie van het netwerk van klanten.
Pre-sales, intensief samenwerken met de accountmanagers sales voor een optimale
klantbewerking en het benutten van commerciële mogelijkheden.
Signaleren van commerciële kansen en adequate opvolging geven daarin.
Coaching, begeleiding en ondersteuning van Medior en Junior Engineers.

4. Profiel
Functie-eisen
o HBO werk- en denkniveau, ICT vooropleiding.
o Minimaal 2 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie.
o Kennis van Microsoft omgevingen.
o Kennis van één of meerdere producten op het gebied van virtualisatie: desktop,
storage, server, applicatie virtualisatie (VMWare) is een vereiste.
o Kennis van Cisco-netwerk omgevingen.
o Specialisatie op één of meerdere gebieden met bijbehorende certificeringen (Microsoft,
Cisco, Virtualisatie).

o

Kennis van IT Service management (ITIL processen) en projectmanagement (Prince 2)

Competenties
o Conceptueel en probleemoplossend denkvermogen.
o Resultaatgericht, zet mensen en middelen efficiënt in om doelen te behalen.
o Overtuigingskracht, kan de klant begeleiden naar de juiste oplossing

o

Planmatig en gestructureerd werken.

Ben je enthousiast geworden van deze functieomschrijving en herken jij jezelf in het gevraagde
profiel? Solliciteer dan door middel van je C.V. en Motivatiebrief te sturen naar sollicatie@setict.nl
Voor vragen kan er contact worden opgenomen met de Technisch Consultant; Erik Jongkind via
e.jongkind@setict.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

