Junior IT Security Specialist
Wie zijn wij?
NetStream B.V. is leverancier van hoogwaardige beveiligingsoplossingen binnen de
datacommunicatie. Onze core business is het ontwerpen, implementeren en
onderhouden van beveiligingsoplossingen. Sinds 2000 zijn wij een ervaren en
dedicated leverancier van netwerk- informatiebeveiliging en thuiswerkoplossingen.
Hiervoor werken wij samen met de beste fabrikanten uit de IT Security business.
De functie
Omdat onze business snel groeit, zoeken wij een nieuwe collega die zich graag wil
ontwikkelen tot IT Security Specialist. Als junior IT Security Specialist ben je
verantwoordelijk voor de ondersteuning van network security bij onze klanten. Zo ga
je je bezighouden met het oplossen van cases die onze klanten bij ons aanmelden. Je
spart veel met je directe collega’s en onze leveranciers.
Daarnaast houd je je bezig met:
• Behandelen van meldingen in ons ticket response systeem;
• Het proactief reageren op basis van ons 24x7 monitoring systeem;
• Het implementeren van de nieuwste oplossingen op het gebied van network
security;
• En als je eenmaal voldoende security kennis opgedaan hebt ga je on-site naar
onze klanten voor installatie- en support gerelateerde zaken;
• Kortom: Een afwisselende job waar geen één dag hetzelfde is.
Je komt te werken in een hecht team waar het delen van kennis en kwaliteit (en
humor) voorop staat.
Wij zoeken
• Enthousiaste klant- en servicegerichte collega die leergierig, sociaal- en
communicatief vaardig is. Een teamplayer die ook goed zelfstandig kan
werken;
• Proactief, accuraat, leergierig en stressbestendig;
• Opleiding minimaal MBO met HBO werk- en denkniveau op het gebied van IT;
• Kennis van TCP/IP;
• Kennis van security, firewalls en routers is een pré;
• Pré als je al ervaring hebt in een soortgelijke functie;
• Goede beheersing van de Engelse taal;
• In bezit van rijbewijs B.

Wij bieden
• Een uitdagende en veelzijdige werkomgeving in een klein team dat werkt met
“cutting edge” technologie op het gebied van netwerkbeveiliging;
• Full time dienstverband met uitzicht op een vast contract;
• Marktconform salaris;
• Informele werksfeer;
• Opleidingsmogelijkheden;
• Mogelijkheid om door te groeien binnen de organisatie.
Enthousiast?
Zie jij jezelf als (toekomstig) IT Security Specialist? Dan zien wij je reactie graag
tegemoet. Je kan je sollicitatie/ motivatie per mail sturen naar:
recruitment@netstream.nl
Mocht je nog vragen hebben, dan kan je uiteraard altijd telefonisch contact met ons
opnemen: 0318-478281.

