IT Detachering

Je blinkt uit in alles wat je doet. Je bent kundig en gedreven. Je bent nog
lang niet klaar met leren want de techniek staat niet stil en jij al helemaal
niet. “Ontwikkelen” is je middle name. Je weet wat je doet, hoe je het doet
en dat wat je doet, doe je goed.

KEI VAN EEN DEVOPS SYSTEEMBEHEERDER
WIJ BIEDEN…

WIJ ZOEKEN...

Hard werken aan je persoonlijke ontwikkeling en
zo samen werken aan het succes van ons bedrijf.
Je blinkt uit in alles wat je doet. Je bent kundig en
gedreven. Je bent nog lang niet klaar met leren
want de techniek staat niet stil en jij al helemaal
niet. “Ontwikkelen” is je middle name. Wees
welkom in een hecht team van inspirerende en
creatieve professionals. Wij bieden je persoonlijke
begeleiding bij jouw opdracht, ontwikkeling
en carrière. Op dit moment zoeken we IT
professionals die gelukkig worden van Agile of
Scrum. Iedere morgen beginnen met een stand up
en elkaar op een constructieve manier voorzien
van feedback. Heb je ambitie en durf je samen
met ons de uitdaging aan dan bieden we je het
volgende:

Natuurlijk is ambitie alleen niet genoeg. Je mag
van ons een hoop verwachten maar dat doen
wij natuurlijk ook van jou. Onderstaand hebben
we de wensen op een rijtje gezet. Denk je aan
alle wensen te voldoen neem dan zeker contact
met ons op. Twijfel je over één of twee wensen
maar heb je ambitie genoeg om daar hard aan
te werken schroom dan niet. Het belangrijkste
is dat je zelf je ontwikkeling serieus neemt en
daarin de volgende stap wilt zetten.
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Dienstverband voor onbepaalde tijd
Salaris van € 3.500 tot € 4.500 bruto per 		
maand
Reiskostenvergoeding;
• Een mobiliteitsvergoeding van € 1.000 		
bruto per maand of…
• Een Tesla Model 3 of…
• Auto naar keuze € 700 leasetarief
Onkostenvergoeding € 100 netto per 		
maand
Studiemogelijkheden op maat 			
(bijvoorbeeld: Microsoft, VMware of Citrix)
Bonusregeling
25 vakantiedagen
Pensioenregeling
Waanzinnige team events (je bent helaas te
laat voor F1 Abu Dhabi, Lapland en New York)
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Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als 		
systeembeheerder
Je hebt je ITIL certificaat en bent MCSA
2016 gecertificeerd en bereid om je
MS Cloud Platform & Infrastructure te 		
halen
Je bent VMware of Citrix gecertificeerd en
beschikt over werkervaring met VMware of
Citrix
Je hebt een HBO werk- en denkniveau
Je bent klantgericht, prettig in omgang, 		
probleemoplossend en communicatief 		
vaardig
Je bent in bezit van een geldig rijbewijs, 40
uur beschikbaar en woont in de Randstad
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IT Detachering

JIJ BENT...

WIJ ZIJN...

Als systeembeheerder begrijp jij precies wat
je in huis moet hebben voor deze functie.
Jij weet precies wat de functie inhoudt en
welke skills je nodig hebt. Voor een 3e lijns
escalatie draai jij je hand niet om. Je weet
alles van Microsoft en je ambitie is om een
expert te worden op VMWare, Citrix of het
liefst allebei. Je vindt het heerlijk om te
sparren met collega’s om zo kennis te delen
en op te doen. Dus naast je technische
skills ben je ook in staat om collega’s te
ondersteunen en helpen volgens de DevOpsmethode.

T2 is een no-nonsens IT detacheringbureau.
Onze slogan is ‘cut the crab’ en dat is niet
voor niets. Praatjes vullen geen gaatjes. Onze
IT-professionals leveren Kwaliteit, met een
grote letter K. Ons klantenbestand bestaat
uit bedrijven en overheidsinstellingen. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld de Nationale Politie,
Ministerie van Defensie en Wigo4it. Onze ITprofessionals zorgen ervoor dat onze klanten
krijgen waar ze recht op hebben. Tevreden
klanten omdat we veel aandacht besteden aan
onze professional en de juiste matchmaking.
Want als jij blij bent en de klant is blij pas dan
zijn wij het ook!

HOE VERDER?
Reageer snel via de website of mail je CV naar recruitment@t2.nl, dan kan je nog mee naar de CES 2020 in Las Vegas!
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