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Deze ICT organisatie heeft vestigingen door heel Nederland en biedt een breed scala diensten aan waarbij 
zij zich bezig houdt met hoofdzakelijk het aanbieden van totaaloplossingen. 
 
Hierbij wordt intensief samengewerkt met de meest vooraanstaande merken bekend in deze branche. 
 
 
FUNCTIE: Meraki Consultant 
 
 
Je verricht je werkzaamheden samen met 90 collega’s op de vestiging.   
 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING: 
 
 

 Je adviseert klanten aangaande ontwikkelingen gebaseerd op functionaliteit op het gebied van 
Meraki en je weet de perfecte vertaalslag op het gebied van technische oplossingen te maken 

 Voor de projecten en changes van jouw klant ben jij technisch verantwoordelijke. Hierbij werk je 
nauw samen met een projectmanager. 

 Je draagt zorg voor een gedegen migratieplan en begeleiding. Samen met de projectmanager 
bepaal je de benodigd implementatietijd 

 . In nauw samenwerking met de afdeling sales draag je ervoor zorg dat door jouw gedetailleerde 
input een passende offerte opgemaakt kan worden. De complexere offertes controleer je en checkt 
of de vraagstelling correct is vertaald. 

 Na oplevering van het project zorg je voor de overdracht naar afdeling services zodat deze de 
omgeving in onderhoud of beheer kan nemen. 
 

EISEN: 

 Minimaal HBO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar werkervaring met het uitvoeren van  
projecten. (500+omgevingen) 

 CCIE certificering 
 Ruime werkervaring met implementaties en het oplossen van complexe problemen 
 Uitstekende productkennis op het gebied van Meraki.  
 Je bent een creatieve teamspeler en je gaat klant en probleemoplossend te werk 

 
ARBEIDSOVEREENKOMST: 
 

 Vaste aanstelling 
 Uitstekende opleidingsmogelijkheden 
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
 Een collegiale werkomgeving 
 Goede werksfeer en korte communicatielijnen 

 
 


