
 

Vacature IT Consultant 
 
 
Wil jij werken binnen een dynamische organisatie en ben je toe aan een nieuwe stap binnen jouw 
carrière? Op onze locatie in Oisterwijk hebben wij ruimte voor een nieuwe collega! Kom jij ons team 
versterken? 
 
Als IT Consultant draag je zorg voor effectieve en efficiënte ICT-voorzieningen ter ondersteuning van 
bedrijfsprocessen van - en bij - de klant. Je beheert en onderhoudt (online) werkplekken, servers en 
netwerken en weet adequaat te handelen tijdens escalaties.  
Een IT Consultant bij Securitech zorgt voor de vertaling van klant- en business eisen naar een 
acceptabele technische oplossing binnen onze productenrange. 
Daarnaast ben je dé vraagbaak voor collega’s en klanten op het gebied van Microsoft. 
 

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden en taken: 

 Je bent verantwoordelijk voor de optimale beschikbaarheid van de systemen. 
 Signaleren, definiëren en onderzoeken van de mogelijkheden ter verbetering van de 

informatieprocessen en ICT-voorzieningen. 
 Proactieve actieplannen en zorgdragen voor adequate vastlegging tijdens escalaties. 
 Zelfstandig en projectmatig uitvoeren van implementaties en migraties op Microsoft gebied. 
 Het leiden van projecten rondom IT-ontwikkelingen in het bedrijf of voor klanten. 

Wij verwachten: 

Een pro-actieve systeembeheerder, die hard wil werken en niet snel op geeft; problemen zijn er om 
opgelost te worden! Securitech Detection & Verification vindt een goede privé-werk-balans 
belangrijk, we zijn daarom op zoek naar een engineer die woonachtig is in het gebied tussen Breda, 
Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Waalwijk. Daarnaast; 

 HBO werk en denk niveau met een sterk ICT component. 
 Minimaal twee jaar relevante ervaring binnen een soortgelijke functie, bijvoorbeeld 

Systeembeheerder, ICT-Projectmedewerker, IT-Consultant. 
 Je hebt ervaring met het analyseren en oplossen van complexe netwerk- en 

serverproblemen. 
 Ben je bekend met virtualisatie toepassingen zoals VMware en/of Hyper-V; 
 Ben je bekend met Firewall toepassingen. 
 Beschik je over MCSA-certificering (pré). 
 Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

 

Je bent een energieke, no-nonsense gesprekspartner met een gezonde dosis humor en beschikt over 
uitstekende communicatieve vaardigheden.    

 

 



 

 

Wij bieden: 

Een toffe werkomgeving met fijne collega's. Bij Securitech werk je met een mooi en groot 
klantenbestand. In een familiaire werksfeer krijg jij veel verantwoordelijkheid, vrijheid, kansen om door 
te groeien en mee te denken en om te bouwen aan verbeteringen binnen onze organisatie. 

 

Contact informatie 

Mocht dit interessant voor je zijn en wil je eens geheel vrijblijvend kennis maken? Mail dan je CV met 
motivatie naar Candace@securitech.nl 

Het kan natuurlijk zijn, dat deze vacature niet helemaal op jouw lijf is geschreven. Ken je wel iemand 
anders? Doe ons én jouw bekende dan een plezier door deze vacature te delen. 

 


