Senior Telecom Engineer
Ben jij degene met de technische knobbel die voor onze klanten de beste Voice over IP en
VideoConference oplossing inricht? Wil jij verantwoordelijk zijn voor het adviseren, implementeren en
beheren van innovatie, virtualisatie en centralisatie technologieën? Dan hebben we bij SET Telecom een
fantastische kans voor je!
SET Telecom is een sterk groeiende organisatie, die integrale Voice en Video oplossingen biedt aan
middelgrote organisaties in Nederland. SET Telecom onderscheidt zich van de concurrentie door het
ontwerpen, installeren en beheren van opmaat gemaakte omgevingen voor haar klanten.
Klanttevredenheid, innovatie en betrouwbaarheid staan centraal in onze bedrijfsvoering. Als Senior
Telecom Engineer ben je verantwoordelijk voor het advies, de inrichting en het beheer van de volledige
Voice en Video infrastructuren bij onze klanten. Je adviseert klanten en collega’s over de diverse
technische oplossingen en weet de klant te overtuigen van de beste keuze. Door je technische kennis,
ervaring en inzicht kun je zelfstandig de optimale oplossing voor onze klanten realiseren. Je introduceert
nieuwe technieken en tools die het kennisniveau binnen SET Telecom vergroot. Je werkt vanuit ons
nieuwe kantoor in Amsterdam, maar bent regelmatig bij de klant op locatie.

Jouw uitdaging
o Je bent verantwoordelijke voor de Voice, Video en Wireless omgevingen van onze klanten.
o Je ontwerpt, installeert en beheert complete Voice, Video en Wireless omgevingen.
o Je installeert en beheert complete Cisco infrastructuur netwerken.
o Je installeert en beheert Cloud omgevingen.
o Samen met je collega’s adviseer je onze klanten op het gebied van Voice over IP, VideoConferencing en
corporate Wireless oplossingen.
o Je verzorgt de technische documentatie van het netwerk van onze klant.
O Je realiseert Site Survey's inclusief bijbehorende rapportage en eventule roadmap

Jouw Profiel
o HBO werk- en denkniveau, ICT vooropleiding.
o Minimaal 2 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie.
o Resultaatgericht.
o Leergierig
o Planmatig werken.
o Overtuigingskracht.
o Conceptueel denkvermogen.
o Probleemoplossend denken.

Benodigde Technische kennis
o Kennis van Voice over IP omgevingen.
o Kennis van Videoconference omgevingen.
o Kennis van één of meerdere producten op het gebied van: virtualisatie, Unified Communication,
Wireless, Video Collabration, Digital Signage, IT security
o Kennis van Cisco-netwerk security omgevingen. (CCNA Security certificering vereiste en CCNP Security is
een Pre)
o Specialisatie op één of meerdere gebieden met bijbehorende certificeringen (Microsoft Skype for
Business, Cisco, Polycom) is een pre.
o Kennis van IT Service management (ITIL processen) en projectmanagement (Prince 2).

Wij bieden
o Uitdagende functie binnen een professionele, maar informele werksfeer.
o Marktconform salaris gebaseerd op je opleiding ervaring en certificeringen.
o Goede Secundaire arbeidsvoorwaarden.
o Leaseauto met tankpas.
o Opleidingsmogelijkheden.
o Prettige werkomgeving: de organisatie is onlangs verhuisd binnen Amsterdam naar een luxe
kantoorpand.
Jouw sollicitatie kun je sturen naar: sollicitatie@setict.nl of vul het sollicitatieformulier direct in op onze
website www.settelecom.nl.
Neem anders contact op met Ursi Daal van de HR afdeling op het nummer: 088-0700560
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt op prijs gesteld.

