Vacature System Engineer
Als System Engineer ben jij, samen met je collega’s, verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van
de technische (hybride) IT-infrastructuur van onze klanten. We verzorgen naast beheer ook ondersteuning
bij zowel kleine als grote projecten van onze klanten. Analyseren en oplossen van incidenten, maar ook het
beantwoorden van vraagstukken die door klanten bij ons worden neergelegd, behoren tot je dagelijkse activiteiten. Zo help je mee met de ontwikkeling van verschillende on-premise, hybride en/of cloud omgevingen.
Je geeft advies en je verleent ondersteuning bij Exchange migraties naar Office 365 en de cloud. Je bent
altijd bereid een stapje extra te doen. Op resultaatgerichte wijze maak je af waaraan je begonnen bent.

Werkzaamheden

•
•
•
•
•

Technische uitvoering van projectenwerkzaamheden.
Implementeren, beheren, controleren en signaleren van infrastructurele ICT-Systemen.
Het op technisch niveau bedenken en uitwerken van ICT oplossingen voor klanten, technisch advies uitbrengen over o.a. architectuur en migraties.
Het signaleren van optimaliseringsmogelijkheden en dit met de klant afstemmen.
Het signaleren van meerwerk.

Wat vragen wij?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau en minimaal een MBO-4 diploma.
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring.

Je hebt ervaring met Windows 10, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016.
Je hebt kennis van Office365 en Azure.
Je hebt kennis van Citrix XenApp/XenDesktop en Citrix Netscaler (RES One Workspace of
Appsense).
Je hebt kennis van Server, storage hardware en backup software.
Je bent minimaal in het bezit van één van de volgende certificeringen, MCSA/MCSE, Citrix
(CCA/CCP) of VMware (VCP).
Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels.
Proactief, enthousiast, zelfstandig, leergierig en klantgericht.

Wat bieden wij?
Triple P is een organisatie met grote ambities. We zijn in staat om snel en flexibel in te spelen op alle
ontwikkelingen in de markt. En met succes, want we groeien! Ook jij zelf krijgt bij Triple P alle ruimte
om te groeien en opleidingen te volgen. In een uitdagende, stimulerende en informele sfeer. Met een
gezonde balans tussen werk en ontspanning.
Naast een afwisselende en uitdagende baan binnen een enthousiast team bieden wij:
• Een marktconform salaris.
• 25 vakantiedagen per jaar en de mogelijkheid om vakantiedagen bij te kopen.
• Leaseauto, laptop en mobiele telefoon van de zaak.
• Pensioenregeling en winstregeling.
Over Triple P
Triple P is opgericht in 1989 en is gevestigd te Nieuwegein. Met een team van circa 70 medewerkers
ontwerpt, levert, bouwt en beheert Triple P de ICT-infrastructuur voor bedrijven, overheids- en zorginstanties. Triple P staat voor: “People, 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. Tevens verzorgen wij het volledige 24/7 remote
beheer, zodat iedereen bereikbaar is en alle informatie beschikbaar, altijd en overal. Wij werken daarvoor samen met gerenommeerde partners als Microsoft, Citrix, VMware, Mitel, Cisco en HPE. Lees
hier meer over Triple P.
Solliciteren
Ben jij de nieuwe System Engineer waar wij naar op zoek zijn? Reageer dan via het onderstaande formulier. Als je vragen hebt kan je mailen naar: hrm@triple-p.nl

