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Wil jij de IT-infrastructuur van uiteenlopende, internationaal werkende klanten bouwen en 

onderhouden? Wil je uitstekende service verlenen en klanten direct kunnen helpen? Hou je ervan om je 

vast te bijten in complexe technische problemen? Wil jij je bezighouden met projecten op het gebied van 

bijvoorbeeld cloudoplossingen en security? Doe je dat graag in een jong, groeiend bedrijf waar je binnen 

een hecht team samen bouwt aan de toekomst? Dan ben jij op je plek als IT Engineer bij Id Est IT! 

 
Wij zoeken een: 
IT Engineer 
Standplaats Hendrik-Ido-Ambacht (vlakbij de afslag aan de A16) 
40 uur per week 
 
Als IT Engineer bij Id Est IT is geen dag hetzelfde 
Hoe ziet jouw werkweek eruit? Op maandag ga je een netwerkprobleem oplossen bij een klant. Op 
dinsdag werk je aan dat interessante Azure-project vanuit ons kantoor. Op woensdag stap je in het 
vliegtuig om een klant te gaan helpen bij de inrichting van een nieuw kantoor. Wij maken graag gebruik 
van jouw kennis en vindingrijkheid!  
 

 Jouw focus is het zorgen voor de proactieve support van de complexe IT-infrastructuren van 
diverse klanten op verschillende locaties wereldwijd; 

 Dat doe je meestal vanuit ons kantoor of bij de klant op locatie, maar incidenteel kan een reis 
naar het buitenland ook tot je taken behoren; 

 Je ondersteunt 15 datacenters en meer dan 300 servers; 

 Daarnaast werk je aan wisselende projecten voor onze klanten, van de uitrol van nieuwe 
monitoring software tot de implementatie van Multi Factor Authentication of het bouwen van 
een Active/Active Datacenter oplossing. 

  
Een klein maar groeiend bedrijf met een informele sfeer en persoonlijk contact! 
Wij zijn een Managed Service Provider die zowel technische diensten verleent als ’added value services’ 
als IT Security, IT Strategy en IT Governance. Van planten tot boeken of kaas… onze klanten zijn divers 
en zo ook de omgeving waarin jij werkt.  
 
Je komt terecht in een klein maar groeiend bedrijf met informele sfeer en korte lijnen. Persoonlijk 
contact vinden we erg belangrijk. We bouwen samen aan de toekomst van ons bedrijf, en jouw ideeën 
en inbreng worden daarbij gewaardeerd en serieus genomen. We werken hard maar vinden het ook 
belangrijk om samen plezier te hebben. Daarom hebben we ook regelmatig een vrijdagmiddagborrel en 
uitstapjes met het team.  
  
Wat je nog meer van ons mag verwachten? 
 

 Een boeiende, uitdagende functie waarin met een frisse blik naar IT-vraagstukken wordt 
gekeken; 

 Een prima salaris (op basis van 40 urige werkweek); 

 Een laptop, een telefoon en een leaseauto; 

 Volop ruimte om je vakinhoudelijk en persoonlijk te ontwikkelen, zodat je in jouw rol kunt 
blijven groeien. 
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Onze ideale IT Engineer brengt kennis van netwerken, virtualisatie en security mee! 
Jij bent een ervaren systeembeheerder en uitstekend in staat om zelfstandig te werken, maar je houdt 
er ook van om in een team aan de slag te gaan. Je bent een aanpakker en gedreven, kwaliteit en service 
staan voor jou hoog in het vaandel: je rust niet voordat alle betrokkenen tevreden zijn. Duidelijk 
communiceren is voor jou vanzelfsprekend. Je bent bereid om te reizen naar vestigingen van onze 
opdrachtgevers, in het bezit van rijbewijs B en beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en 
geschrift.  
 
Verder breng je mee: 
 

 Minimaal een MBO opleiding op het gebied van IT afgerond en door je ervaring (minimaal 5 
jaar) werk en denk je op HBO niveau; 

 Kennis van netwerken en besturingssystemen en je bent in het bezit van Microsoft 
certificeringen; 

 Ervaring met VMware Suite (vMotion, vCenter, View); 

 Kennis van security; 

 Ervaring met cloudoplossingen als Azure en AWS. 
 
Geïnteresseerd? Leuk!  
Upload je CV en wij nemen contact met je op. Als je meer informatie wil, neem dan contact op met 
Erika ter Horst, administratie@idest-it.com. Als je nieuwsgierig bent geworden en even wilt komen 
kijken dan ben je van harte welkom! 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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