Help je ons mee Nederland veiliger te maken? Bij ons kun jij met
jouw expertise op het gebied van Windows infrastructuur je verder
specialiseren! Spreekt jou dit aan? Reageer dan zeker op onze rol van;
Infrastructuur Architect Windows

Wat breng jij mee?

•
•
•

•
•
•
Wat ontwikkelen we?
Tedas levert in de markt twee frameworks: Bastion en Fusion.
Het Bastion framework richt zich op het veilig verzamelen, verwerken
en beschikbaar stellen van hoog gerubriceerde informatie. Dit wordt
onder andere gedaan op basis van een modulaire architectuur welke
is gebaseerd op het beveiligingsbeleid van de Overheid/Defensie.
Het Fusion framework richt zich op het veilig ontvangen, verrijken
en weergeven van realtime sensor informatie. Dit kan onder andere
worden toegepast ten behoeve van een common operational
picture. Samen vormen Bastion en Fusion een twee-eenheid
waarmee de klant in haar operatie veilig informatie kan verzamelen,
verrijken en beschikbaar kan stellen.
De medewerkers van Tedas zijn goed opgeleid, beschikken over
veel (vakinhoudelijke) kennis, kunde en ervaring en zijn intrinsiek
gemotiveerd om het verschil te maken voor hun klanten. Binnen
Tedas heerst een informele en ontspannen sfeer waar in alle openheid
wordt gecommuniceerd en waar mensen zich op hun gemak voelen.
Een prima klimaat om onze doelstellingen te behalen.

Wat ga je doen?
Als Infrastructuur Architect ontwerp jij de Microsoft windows
infrastructuur voor alle specialistische infrastructuren die we
aanbieden. Dit doe je binnen een team van enthousiaste architecten
welke we dit jaar gaan oprichten. Met jouw expertise en kunde
zorg je ervoor dat onze klanten gebruik maken van de nieuwste
technieken uit jouw vakgebied. In de basis werk je aan omgevingen
waar informatiebeveiliging de hoeksteen van het ontwerp is. We
gaan er vanuit dat jij hierin jouw eigen beelden en ideeën weet
over te brengen in een concreet voorstel dat we kunnen uitwerken.
Uiteraard ben je gewend om al je ontwerpkeuzes te documenteren
en stel je de richtlijnen op voor de bouw, uitrol en beheer van je
oplossingen. In samenwerking met de accountmanagers kom je
periodiek bij de klanten om je technisch inhoudelijke voorstellen
nader uit te leggen en daar waar nodig voorstellen te doen voor
aanpassingen volgens de klantwens.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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Enthousiasme, ondernemerschap, analytisch vermogen en humor;
In staat om van niets iets te maken zeker op het gebied van
Infrastructuur;
Ruime kennis en ervaring op het gebied van Microsoft windows
Server 2016, Active Directory, Certificate Autohority, Storage
spaces Direct, Priviliged Acces management, Remote Desktop
services, DNS, WSUS, Deployment, hardening IAM en vele andere
relevante onderwerpen;
Communicatief vaardig in en goede beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal zowel in woord als geschrift;
Een afgeronde en relevante opleiding op minimaal HBO niveau,
aangevuld met relevante certificaten en trainingen;
Minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.

Wie zijn wij?
Werken bij Tedas betekent dat je substantiële meerwaarde levert
aan de digitale weerbaarheid van onze klanten. Denk daarbij aan
Defensie, Opsporings- en Inlichtingen & Veiligheidsdiensten en
leveranciers van de Vitale infrastructuur. Tedas is een innovatief bedrijf
waarin iedere medewerker zich bewust is van de maatschappelijke
relevantie van onze activiteiten. Op dit moment zijn we met ruim 30
collega’s en is er ruimte voor meer collega’s. Ons kantoor is gevestigd
in Brummen en goed bereikbaar vanuit de windstreken ArnhemNijmegen, Ede-Wageningen, Amersfoort, Apeldoorn, Zutphen en
Deventer. We werken met name volgens de Agile methode aan de
verschillende applicaties en netwerken die we samen met onze
eindklant ontwerpen en ontwikkelen.

Wat bieden wij jou?
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•
•
•
•
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•
•
•

Een werkweek van maximaal 40 uur per week
Een bruto salaris tussen de €4.000 en €5.500 per maand
25 vakantiedagen per kalenderjaar
8% vakantietoeslag
Deelname pensioenfonds Nationale Nederlanden
Ruime reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
Wekelijks patat op vrijdag
Vrij vanaf 15.00 uur op 5, 24 en 31 december
Mobiele telefoon en laptop
Cursus – en opleidingsmogelijkheden
Attentie op je verjaardag
Verse Nespresso koffie
........ Ga zo maar door

Geïnteresseerd?
Spreken niet alleen onze arbeidsvoorwaarden je aan maar ook
de inhoud van het werk dat je voor een veiliger Nederland gaat
doen? Of wil je eerst meer informatie over deze rol? Bel met Remco
Poppen 06-22 05 46 81, Manager IT, hij beantwoordt graag je vragen!
Wil je reageren op deze vacature? Mail dan nu je motivatie en cv naar
werkenbij@tedas.nl.

