Junior Microsoft Specialist
Introductie vacature
[em'bed] heeft in korte tijd naam gemaakt als Identity & Access Management specialist. Deze positie willen
wij duurzaam uitbouwen. Naast ervaren specialisten is [em'bed] op zoek naar starters in de IT. Een
vooropleiding in de IT is mooi meegenomen, maar leergierigheid, affiniteit met techniek en analytisch
vermogen vormen samen de voornaamste criteria.

Jouw profiel







Je bent HBO of universitair opgeleid of hebt aantoonbaar denk- en werkniveau
Je bent leergierig en hebt affiniteit met ICT
Je kunt je zelf zowel mondeling, als op schrift goed uitdrukken
Je ontwikkelt graag mee aan nieuwe technieken en proposities
Je houdt graag je specialistische kennis op niveau en bent leergierig
Je kunt goed zelfstandig werken en maakt tegelijkertijd onderdeel uit van een team

Opleiding
Om bij onze klanten zo effectief mogelijk te zijn, is zowel kennis van de inhoud, als van het proces vereist. In
overleg zullen wij daarom een opleidingsplan samenstellen waarbij je eigen interesses het zwaartepunt
zullen bepalen. Hierbij valt te denken aan de Microsoft MCSA certificering voor de techniek, maar ook de
ITIL om serviceorganisaties beter te leren kennen en PRINCE2 voor projectmanagement. Tijdens deze fase
wordt voornamelijk zelfstudie verwacht, maar je kunt natuurlijk altijd rekenen op collega’s.
Wanneer je opleidingsdoelen zijn behaald, kun je beginnen met een opdracht bij een klant. De eerste (paar)
opdrachten voer je uit met een van je collega’s als mentor. Dit stelt je in staat om de opgedane kennis op
een veilige manier in praktijk te brengen.
Ook latere opdrachten worden in de regel gezamenlijk uitgevoerd. Dit stelt ons in staat om elkaar te
versterken en onze klanten zo een grotere veranderkracht te bieden.

Jouw taken









Je helpt klanten met de inrichting en uitvoering van IT transities dit met behulp van onder andere
door [em'bed] zelf ontwikkelde tools
Je werkt aan de consolidatie van IT infrastructuur domeinen en biedt ondersteuning bij de inrichting
van Identity & Access Management
Je bent in staat om input te leveren om de door [em'bed] zelf ontwikkelde IT tools te verbeteren
Je bent verantwoordelijk voor kennisoverdracht
Je werkt vanuit huis of bij de klant op locatie
Je bent onderdeel van een team met Microsoft specialisten en project managers
Je krijgt veel projectverantwoordelijkheden en bent onderdeel van een snel groeiend bedrijf
Je geeft klanten advies op infrastructuur transities en Identity & Access Management

[em'bed] B.V.

Postbus 24034, 2490 AA Den Haag The Netherlands, +31 (0)85-4012281 info@embed.nu www.embed.nu K.v.K. nr. 27330814
Bank ABN AMRO nr. 56.27.73.061 IBAN code NL25 ABNA 0562 7730 61 BIC code ABNANL2A BTW nr. 8201.49.573.B01

Waarom werken voor [em'bed]?
[em'bed] is een IT bedrijf dat in korte termijn een succesvolle business propositie heeft opgebouwd.
Hiermee helpen wij klanten die een uitdaging hebben op het gebied van Identity & Access Management.
Hieruit volgen dikwijls opdrachten waarbij [em'bed] haar klanten helpt om complexe IT transities door te
voeren. Kortom, [em'bed] bevindt zich bij verschillende klanten in het hart van grote en complexe IT
transities.

Wat biedt [em'bed]?
[em'bed] bied je een vaste baan met een diversiteit aan klanten met complexe IT uitdagingen. Daarbij
hechten wij bijzonder veel waarde aan het blijven ontwikkelen van onze medewerkers. Dit gebeurt door het
aanbieden van cursussen en trainingen. Verder zorgt [em'bed] ervoor dat opdrachten in teamverband
worden uitgevoerd. Naast de uitdagingen in het werk bieden wij een marktconform salaris, een lease auto,
een laptop en een smartphone.

Heb je interesse?
Stuur je CV met een korte motivatie per e-mail naar info@embed.nu of neem direct contact op met één van
ons.

Voor deze vacature worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren of vrijblijvend
informatie in te winnen.
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