Vacature

Network Engineer
Help je mee om onze high-end security producten te beheren en
werkbaar te houden voor onze klanten? Zoek je een organisatie met
informele lijnen en ruime mogelijkheden om inhoudelijk verder te groeien
als professional binnen IT? Reageer dan zeker op onze rol van Network
Engineer
Aantal uren: maximaal 40 uur
Standplaats: Brummen
Salaris: €2.500 - €3.500
Wat ga je doen
Als Network engineer ben je verantwoordelijk voor het beheer van uitgerolde
netwerkomgevingen. Denk daarbij aan Firewall, Managed Switch, VLAN’s,
Bandwith management, WAN Fail-over, SNAT, VPN, SSL, Bonding en nog veel meer.
Je werkt vooral met HP switches, Mikrotik routers en Check Point firewalls. Daarbij
is het van belang dat deze netwerkomgevingen goed functioneren, zowel intern
als bij onze klanten. Dagelijks hou je je hiermee bezig; van het oplossen van issues
tot aan het beheren van deze routers. Als onderdeel van je rol verricht je periodiek
onderhoud in de netwerken van onze klanten. Dit kan vanaf kantoor maar ook bij
de klant op locatie.
Naast de ruime ervaring die je op dit gebied meebrengt, ben je ook in staat om
onder druk te presteren en kun je duidelijk prioriteiten stellen in de issues die voor
iedereen even belangrijk zijn. Flexibiliteit, het vermogen om snel te schakelen en
te zorgen voor een passende oplossing is key voor deze rol! Als nieuwe collega in
ons team verwachten we van je dat je naast de kortlopende projecten ook
meedenkt over een aantal langlopende projecten waar jij een rol in zult krijgen.
Binnen het team van Beheer ben je één van de vijf professionals van en draai je
net als hen, eens in de zes weken piketdienst.
Wat breng jij mee?
• Enthousiasme, ondernemerschap, analytisch, probleemoplossend vermogen
en humor;
• Ruime kennis en ervaring op het gebied van VPN, IPsec en BGP;
• Ervaring met en kennis van APN verbindingen is een duidelijk streepje voor;
• Aantoonbare en actuele kennis op het gebied van ICT beheer;
• Communicatief vaardig in en goede beheersing van de
• Nederlandse en Engelse taal zowel in woord als geschrift;
• Een afgeronde en relevante opleiding en HBO denk – en werkniveau door
ruime kennis en ervaring;
• Minimaal 5 jaar werkervaring in soortgelijke functie.
Wat bieden we jou
• Een werkweek van maximaal 40 uur per week
• Een bruto salaris tussen de € 2.500 en € 3.500 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
• Cursus- en opleidingsmogelijkheden
• Attentie op je verjaardag
• Verse Nespresso koffie
• ........Ga zo maar door

Wie zijn wij
Werken bij Tedas betekent dat je
substantiële meerwaarde levert aan de
digitale weerbaarheid van onze klanten.
Denk daarbij aan Defensie, Opsporingsen 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.
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.
Ons kantoor is gevestigd in Brummen
en goed bereikbaar vanuit EdeWageningen, Arnhem, Amersfoort,
Zwolle, 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.
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 nog meer informatie?
Bel met Ferdinand Wiese, Teamleider
Beheer via 06-20966009.
Wil je reageren op deze vacature?
Mail dan je motivatie en cv naar
werkenbij@tedas.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze
vacature wordt niet op prijs gesteld.

www.tedas.nl

