Vacature VMware Specialist
Ervaren, sociaal, teamplayer, VMware, hosting, open kritische houding, dienstverlenende instelling.
Profiel:
Als VMware Specialist ben je verantwoordelijk voor 2e en 3e lijns supportvragen op het gebied van VMware.
Samen met jouw VMware collega zorg je ervoor dat het VMware platform altijd up-and-running is en alle
systemen uitstekend performen. Je denkt mee met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe VMware
diensten voor zowel ons als onze klanten.
Je vindt het prettig om zowel contact te hebben met klanten alsmede teamgenoten en andere collega’s. Je
bent een teamplayer met gevoel voor humor en draagt bij aan de positieve sfeer door o.a. goed te
communiceren. Binnen het team staan kwaliteit, innovatie, klantgerichtheid en klanttevredenheid centraal.
Door gebruik te maken van elkaars kennis en expertise vormt het team een dynamische en uitdagende
omgeving om in te werken.
Je wordt enthousiast van nieuwe VMware en storage ontwikkelingen. Je denkt graag mee en je hebt een grote
drive om buiten je eigen scope te kijken.
Kennis:
Je bent specialist op het gebied van VMware. Je bent VMware VCP (Datacenter Virtualization) gecertificeerd.
Je bent VMware Certified Professional 5 of hoger gecertificeerd.
Functie-eisen:
Minimaal vijf jaar werkervaring (in hostingbranche is een pré)
Datacenter Virtualization: VMware VCP5-DCV of VCP6-DCV
Cloud: VMware VCP-Cloud of VCP6-CMA is een pré
End User Computing: VMware VCP5-DT of VCP6-DTM is een pré
NetApp Clustered ONTAP certificering (DCADM en/of CDOTDP) is een pré
IBM v7000 certificering is een pré.
Netwerk certificering is een pré
Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal
minimaal HBO werk- en denkniveau
In bezit van Rijbewijs B
Wat biedt Denit jou?
Sfeer en collegialiteit staan bij ons hoog in het vaandel. De werksfeer is bij ons informeel maar onze houding is
professioneel. Naast een leuke en uitdagende job en leuke talentvolle collega’s, is er bij Denit ook genoeg
ruimte voor ontspanning en fun. In ons sfeervolle kantoor (Amsterdam Sloterdijk) is daarom een loungeruimte
ingericht met televisie, tafelvoetbaltafel, dartbord en een flipperkast. Op ons dakterras is het bij mooi weer
heerlijk vertoeven. Geregeld sluiten we op vrijdag samen af met een hapje en drankje en er worden regelmatig
informele activiteiten georganiseerd.
Naast boeiend werk in een professionele werkomgeving, bieden wij:
-

Marktconform salaris
Goede pensioenregeling
8% vakantiegeld + 25 vakantiedagen per jaar
Niet-Verzuimbonus in vorm van 2 extra vakantiedagen
Vergoeding voor overuren en stand-bydiensten
Vergoeding voor internet- en telefoonkosten (thuis)
Mogelijkheid voor volgen van trainingen en bijwonen van evenementen
Laptop
Eigen VMware server

Interesse in de vacature? Mail naar: jobs@denit.nl of bel naar 020 337 1801.

