Onze organisatie
DIN Solutions levert sinds 1982 krachtige software oplossingen voor MKB en Mid-Market bedrijven in Food en
Dranken. Als basis gebruiken we daarvoor het Microsoft Dynamics platform. Dit combineren we met onze
branche add-ons, kennis, ervaring en partnerships. Daarmee bieden we oplossingen waarmee onze klanten
hun volledige business kunnen ondersteunen.
Dat doen we vanuit een unieke DIN4Life filosofie die erop is gericht om klanten proactief te begeleiden, samen
met hen naar de toekomst te kijken en gezamenlijk te komen tot de best passende en meest efficiënte
ondersteuning om ze te laten excelleren.
Onze organisatie telt momenteel 40 medewerkers en heeft twee vestigingen: onze hoofdvestiging in ZuidNederland (Maastricht) en een nevenvestiging in Midden-Nederland (Ede). We zijn Microsoft® Gold Certified
Partner en hebben daarnaast diverse partnerships voor specifieke oplossingen die we bij onze klanten inzetten.
Betrokken, betrouwbaar en bekwaam zijn belangrijke kernwaarden voor iedere DIN medewerker. Zowel in
onze aanpak, in de uitvoering van onze projecten, binnen het teamwork met collega’s als in de relatie met onze
klanten brengen wij deze in de praktijk. Met als doel dat onze klanten ons beschouwen als hun meest logische
business partner.
In verband met de groei van onze organisatie zijn wij binnen ons networking team op zoek naar een:

NETWERK ENGINEER M/V

(40 uur per week)

Functie

In deze functie ben je voornamelijk verantwoordelijk voor het voorbereiden, opleveren en onderhouden van
ICT oplossingen bij onze relaties. Dit betreft :
1. De technische uitrol van de DIN Food & Beverage oplossing draaiend onder Microsoft Dynamics 365
Business Central, incl. third party party add-ins en andere gerelateerde third party software
(Jetreports, NiceLabel ea). Deze werkzaamheden worden projectmatig uitgevoerd.

2. De uitrol van oplossingen op het gebied van netwerken, opslag, serverinfrastructuur, virtualisatie,
beveiliging en online services. Deze oplossingen vormen de technische basis waarop onze Dynamics
365 producten en dienstverlening op draaien. Deze werkzaamheden worden projectmatig uitgevoerd.
3. De ondersteuning van klanten en collega´s bij werkzaamheden aan nieuwe en bestaande oplossingen
via de 2e lijns support/ondersteuning. Deze werkzaamheden worden op basis van support tickets
uitgevoerd.
4. Standplaats is Maastricht.
Genoemde werkzaamheden worden zoveel mogelijk overdag tijdens kantoortijden uitgevoerd, echter sommige
dienen in overleg met de klant na kantoortijd (avond / weekend) uitgevoerd te worden. De werkzaamheden
worden over het algemeen op afstand (remote) vanaf DIN Solutions bij de klant uitgevoerd, in sommige
gevallen dienen we op locatie te zijn (bv. hardware).
De netwerk engineer opereert binnen de afdeling Networking Solutions onder verantwoordelijkheid van onze
Team Manager Networking.

Functie eisen:
•

Je hebt HBO werk- en denkniveau.

•

Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie.

•

Je communicatieve en analytische vaardigheden evenals een proactieve probleemoplossende
instelling zijn een must.

•

Je hebt kennis van en ervaring met Microsoft oplossingen zoals Microsoft Windows Server
2012/2016/2019, Microsoft Exchange Server, Office/365 en Microsoft SQL Server.

•

Bezit van relevante Microsoft certificeringen (bv. MCSA/MCSE, Azure ea) is een pré.

•

Kennis van en ervaring met virtualisatieoplossingen (vmWare, HyperV) is een pré.

•

Je hebt gedegen kennis van routing, switching, firewalls, security en Wi-Fi is een Pré.

•

Je hebt gedegen kennis van NAS / SAN oplossingen;

•

Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

•

Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en geen ‘negen tot vijf’ mentaliteit.

•

Je bent bereid om in het weekend (in overleg) werkzaamheden uit te voeren voor klanten.

•

Je bent gemotiveerd om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT goed in de gaten te houden.

•

Je bent in staat gestructureerd te werken en goed te documenteren van infra structuur.

•

Je bent leergierig en je bent bereid om je ervaring en kennis te delen met je collega’s.

Dit biedt DIN Solutions:
•

Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een marktconform salaris,
telefoonvergoeding en een laptop.

•

Goede pensioenregeling.

•

Een fulltime baan waar persoonlijke ontwikkeling en groei centraal staan.

•

Reiskostenvergoeding.

•

Een uitdagende en afwisselende functie in een groeiende organisatie, met ambitieuze collega’s en een
grote diversiteit aan relaties.

•

Een uitstekende werkomgeving waar de medewerker centraal staat.

Interesse?
Ben jij die nieuwe medewerker met een gepassioneerde, professionele en flexibele instelling en wil je graag
instappen bij een succesvolle en hechte organisatie die klanten waardeert vanwege hun keuze voor DIN
Solutions?
Stuur of mail je sollicitatie en CV naar:
DIN Solutions
T.a.v. Jean Visschers
Europalaan 24
6199 AB Maastricht-Airport
Tel:

043 - 604 90 80

Fax:

043 - 604 90 81

Mail:

vacatures@dinsolutions.nl

Informatie?
Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Patrick Jacob, op telefoonnummer: 0436049080, e-mail: patrick.jacob@dinsolutions.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

