Microsoft Infrastructuur Architect
Introductie vacature






Als Microsoft Infrastructuur Architect werk je vanuit huis of bij de klant op locatie met een duidelijke
focus en interesse voor Active Directories
Je bent onderdeel van een team met Microsoft specialisten
Je werkt aan de consolidatie van IT infrastructuur domeinen en biedt ondersteuning bij de inrichting
van Identity & Access Management
Je krijgt veel projectverantwoordelijkheden en bent onderdeel van een snel groeiend bedrijf
Je geeft klanten advies op infrastructuur transities en Identity & Access Management

Jouw taken





Je helpt klanten met de inrichting en uitvoering van IT transities
Je adviseert en begeleidt klanten met inrichtingsvraagstukken binnen Microsoft Active Directory
Je bent in staat om input te leveren om de zelf ontwikkelde IT tools te verbeteren
Je bent verantwoordelijk voor kennisoverdracht

Jouw profiel







Je bent een gecertificeerd Microsoft Server Administrator (MCSA of MCSE)
Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie (voorkeur voor
Active Directory administrator of Microsoft infrastructuur specialisten)
Je bent leergierig en hebt affiniteit met Identity & Access Management
Je ontwikkelt graag mee aan nieuwe technieken en proposities
Je houdt graag je specialistische IT kennis op niveau en bent leergierig
Je kunt zelfstandig werken en maakt tegelijkertijd onderdeel uit van een team

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 volgt dikwijls IT 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.
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