Consultant BackOffice

De functie
De medior / seniorconsultant BackOffice is verantwoordelijk voor het migreren van de complexe en
starre legacy IT omgevingen migreren naar flexibele Hybrid cloud oplossingen om zo meer ruimte te
creëren voor IT beheerders en IT Managers. Zij kunnen zich daardoor veel meer focussen op
innovatie binnen de bedrijfsstrategie. Als consultant BackOffice kom je in aanraking met diverse
technieken zoals Servers, Storage, Networking, Firewalls, Virtualisatie, Databases, Workspaces,
Office365 en Identity Management.
Werkzaamheden
•
•
•
•

Je onderhoudt contacten met zowel partners, leveranciers als klanten.
Je ondersteunt de afdeling Sales middels Consultative Selling waardoor de juiste technische
dialoog ontstaat bij onze klanten, waardoor we deze optimaal kunnen helpen en de juiste
oplossingen kunnen bieden.
Je hebt de technische supervisie bij prio 1 storingen en zorgt voor een juiste handelswijze,
werkt nauw samen met de systeembeheerders en servicedesk en je staat in nauw contact
met zowel account- als servicemanagers.
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van zowel High-level als Low-level
designdocumenten t.b.v. BackOffice projecten en hebt de technische supervisie tijdens deze
projecten.

Wij vragen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van ICT
infrastructuren
Je hebt gedegen projectervaring
Inzicht in processen (ITIL)
Actuele kennis van diverse Microsoft, VMware, Citrix en/of RES (Ivanti) producten
(certificeringen zijn een pré)
Kennis van en ervaring met HP Server en Storage producten
Kennis van en ervaring met Cloud infrastructuuroplossingen (bijv. Microsoft Azure, Office
365, etc)
Je bent in staat om functionele eisen en wensen te vertalen naar een technische invulling
Je bent ondernemend, resultaat- en adviesgericht en denkt in oplossingen
Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (Nederlands en
Engels)
In het in bezit van rijbewijs B

Wij bieden

Wij vragen veel van je, maar bieden je ook aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Maar belangrijker
nog: wij stimuleren je om je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen op basis van uitdagende
projecten, aansprekende klanten en ruime opleidingsmogelijkheden. Kortom: alle ruimte om te
groeien.

Trusted Partner
Wij werken aan projecten voor klanten binnen de overheid, zakelijke dienstverlening, zorg en
educatie. Als Trusted Partner van onze klant bieden wij innovatieve oplossingen die inspelen op hun
ICT-behoefte. Triple P wil zich onderscheiden door altijd de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden en
door te gaan tot de juiste oplossing gevonden is. Het succes van deze aanpak herkennen we in de
relatie met onze klanten en het vertrouwen waarmee zij ons zien als operationeel en strategisch
verlengstuk van hun ICT-organisatie.
Triple P (Partner, Performance, Partnership)
Triple P kent een rijke historie als kwalitatieve marktleider van innovatieve ICT-infrastructuren. Zo
was Triple P de eerste aanbieder van VoIP in Nederland en werken we altijd aan innovaties om
klanten nog meer gebruiksgemak, veiligheid en bereikbaarheid te bieden. Wij gaan tot het uiterste
om met innovatieve oplossingen de bedrijfszekerheid van communicatie- en datatoepassingen bij
klanten te vergroten en de operationele kosten te verlagen.
Als Trusted Partner bieden wij klanten een ICT-infrastructuur waarbij wij een vlekkeloze integratie
realiseren tussen netwerken, telefonie, servers, storage en werkplekken. Indien gevraagd verzorgen
wij ook het volledige 24/7 remote beheer zodat iedereen bereikbaar en alle informatie beschikbaar
is, altijd en overal. Wij werken daarvoor samen met gerenommeerde partners als Microsoft, Citrix,
VMware, Mitel, Cisco en HP.
Onze belangrijkste competentiegebieden zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Virtualisatie
Cloud-migraties
Hoge beschikbaarheidsomgevingen
Netwerken (LAN, WAN, WLAN)
ICT-security
VoIP en Unified Communications
Systeemintegratie

Solliciteren
Wil jij ons team komen versterken? Stuur dan je CV met motivatie per e-mail naar hrm@triple-p.nl.
Als je vragen hebt of meer informatie wilt weten met betrekking tot deze functie, dan kun je ook
mailen naar hrm@triple-p.nl

