Bij Verweijen ICT zijn we op zoek naar een

VoIP Specialist
Werkzaamheden waar we jouw hulp o.a. bij nodig hebben:
▪ Het installeren, beheren en onderhouden van VoIP centrales
▪ Technische inventarisaties ten behoeve van sales
▪ Signaleren van kansen en dit kenbaar maken in de organisatie
▪ Mogelijke issues tijdig intern escaleren voordat de klant dit doet
▪ Aansluiten van internetverbindingen
▪ Het programmeren van routers, switches en andere connectiviteit gerelateerde hardware
▪ Het verhelpen van storingen bij verbindingen en centrales (remote en op locatie)
▪ Ondersteuning bieden in de breedste zin van het woord op het gebied van VoIP en
connectiviteit
Karaktereigenschappen, competenties en ambities die hierbij passen:
▪ Minimaal 3 jaar ervaring met gangbare VoIP oplossingen, VoIP analyses/tracing, WiFi, netwerk
infrastructuur en firewalls
▪ Kennis van 3CX en Microsoft Teams is een pré
▪ Pro-actief
▪ Oplossingsgericht
▪ Zelfstandig
▪ Aandacht voor documentatie
▪ Goede balans tussen praktische uitvoering, denken in mogelijkheden en kwaliteit & veiligheid
▪ Communicatief vaardig en klantgericht
▪ Enige basiskennis op gebied van routers, switches, TCP\IP, SIP, wireshark, xDSL\Breedband
▪ Een passie hebben voor techniek, maar ook graag contact hebben met een klant (en op locatie
werken / projecten uitvoeren)
Bovenstaande werkzaamheden en competenties geven een beeld van de functie die momenteel al door
iemand binnen onze organisatie vervuld wordt. We zoeken iemand die nauw met deze persoon gaat
samenwerken, maar zich ook vast kan bijten in projecten en daar individueel aan kan werken.
We zijn een organisatie die gaat voor kwaliteit en transparantie waarbij we graag vooraf alles inzichtelijk
maken voor een klant en hen zelf de keuze laten maken voor de gewenste en best passende oplossing.
Wat hebben wij jou te bieden:
▪ een ruime, relaxte en goed gefaciliteerde werkomgeving
▪ professionele collega’s om mee te sparren
▪ een grote diversiteit aan klanten die vooruit willen en waarde hechten aan persoonlijk contact
▪ een functie die jij (gedeeltelijk) zelf kunt vormgeven met veel verantwoordelijkheid
▪ regelmatig een uitje en/of een borrel met +/- 35 gezellige collega’s
▪ goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een auto van de zaak en premievrij pensioen
▪ een werkweek van 40 uur, maar als je wil kan het ook 32 uur zijn
▪ glijdende werktijden (van 08:30 tot 17:00 uur is niet noodzakelijk)
▪ lekkere koffie!
Interesse? Een keer kennis maken?
Stuur je cv met een korte toelichting naar ikwilwerken@verweijenict.com.
Je krijgt dan binnen 24 uur een reactie van ons.

www.verweijenict.com

