Netrouting is een bedrijf gespecialiseerd in internet gerelateerde diensten. Wij zijn op zoek naar een nieuwe
datacenter medewerker die minimaal 40 uur per week beschikbaar is. De werkzaamheden kunnen worden
verricht vanuit onze eigen kantoren te Spijkenisse en Den Haag (je zal pendelen tussen de locaties maar
hoofdzakelijk werkzaam zijn op ons kantoor te Spijkenisse).
Werken bij Netrouting biedt leuke pre's zoals bijvoorbeeld zakelijke reisjes naar onze PoPs in het buitenland, zeer
variërend werk en de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen in een zeer technisch gedreven werkomgeving.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- Het bouwen en vervangen van hardware
- Het installeren, troubleshooten en beheren van servers (Linux/Windows/BSD/ESXi/Citrix/OnApp)
- Direct contact met klanten en advies uitbrengen
- Beheer van de helpdesk, het beantwoorden en oplossen van service gerelateerde problemen
- Klanten telefonisch te woord staan
- Het uitvoeren van remote hands voor klanten
- Het uitvoeren van reguliere controle op specifieke technische installaties (checklist)
Minimale eisen:
- Zelfstandig kunnen werken
- Minimaal 1 jaar praktijk ervaring
- Minimale kennis van Linux, Windows Server, Free/OpenBSD, VMware ESX(i), Citrix XenServer, OnApp (installeren
+ basis beheer taken)
- Minimale kennis van netwerken (port configuraties, vlans en het besef van CIDR)
- Gevorderde kennis in installatie en beheer van cPanel en DirectAdmin gestuurde omgevingen
- Initiatief tonen, we staan altijd open voor goede ideeën
- Problemen niet laten escaleren, direct actie op kunnen en willen ondernemen
- Vloeiend in geschrift en spreken van Nederlands en Engels
- Enthousiaste medewerker die goed kan werken in teamverband
- Bereid zijn mee te roteren in de storingsdienst
- Goed kunnen documenteren
Pre's:
- Vloeiend in geschrift en spreken Spaans
- Gevorderde kennis van Linux en/of Windows Server
- Gevorderde kennis van netwerken (Juniper, Brocade)
- Lange pratijk ervaring en/of diploma's
Vergoeding:
- Inkomstenindicatie: In overleg
- Reiskostenvergoeding (mogelijkheid tot eigen auto van de zaak)
- Vergoeding telefoonkosten (mogelijkheid tot eigen telefoon van de zaak)
- Mogelijkheid tot laptop van de zaak
Reageren:
Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar savvas.bout@netrouting.com ovv
"Vacature Datacenter Engineer".

