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Heb jij ruimschoots ervaring als Microsoft en/of Citrix specialist? Vind je het leuk om klanten met jouw 
“knowledge” bij te staan? Is het bieden van op maat gerichte oplossingen voor jou een uitdaging? En wil jij de 
IT ontwikkelingen op de voet volgen en ben je bereid hiervoor trainingen te volgen zodat jij je kennis verder 
kan blijven uitdiepen en uitbreiden? Lees dan snel verder. 

Voor onze  opdrachtgever een no nonsense Rotterdamse IT organisatie gespecialiseerd in het ontwerpen, 
beheren van secure werkplek oplossingen zijn wij op zoek naar een  : 
 
FUNCTIE: Microsoft/Citrix consultant (M/V) 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING: 

 Verantwoordelijk voor het bedenken, implementeren en beheren van oplossingen 

 Je bent gewend om bij klanten je werkzaamheden uit te voeren op het gebied van desktop- en 
applicatie virtualisatie. Hierbij fungeer jij als vraagbaak en aanspreekpunt voor de klant op het 
gebied van Microsoft/Citrix consultant 

 Je denkt met de klant mee en geeft adviezen 

 Afhankelijk van de opdracht van de klant ben jij geheel verantwoordelijk voor de IT of fungeer je 
slechts als expert voor jouw kennisgebied. 

EISEN: 

 HBO werk en denkniveau 
 Analytisch inzicht 
 Ruime kennis en ervaring met Microsoft, Citrix  
 In het bezit van Microsoft en Citrix certificeringen 
 Bereid om je kennis hiervan up to date te houden 
 Zelfstandig je werkzaamheden kunnen uitvoeren 
 Oplossingsgerichtheid en service staat bij jou hoog in het vaandel 
 Reizen is voor jou geen probleem 
 Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. 
 Enthousiast 
 Ambitieus 
 Oplossingsgericht 
 gemotiveerd  
 Representatief 
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ARBEIDSOVEREENKOMST: 

 Vast  
 Fulltime  

 
WERKLOCATIE: 
Rotterdam 
 
 
SOLLICITATIEWIJZE: 
Interesse in deze functie? 
 
Mail ons dan je CV in Word formaat naar solliciteren@wwns-wijnkamp.nl  
 
Binnen één week na ontvangst van je gegevens, zullen wij je berichten over de status. 
 
 
 
 
 
 


