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All Round IT Engineer

MarineSecure is een snel groeiend IT-bedrijf in de superjachtindustrie. Wij opereren wereldwijd met 24/7 service
in een nichemarkt van de maritieme sector. Als groeiend bedrijf zijn er veel uitdagingen en we zijn op zoek naar
nieuw talent dat ons daarbij kan helpen.
Vanwege de groei van onze activiteiten, zijn we op zoek naar All Round IT Egineers, die willen werken aan
geavanceerde projecten. Je ontwerpt en ondersteunt hoogwaardige infrastructuren voor eigenaren van
superjachten wereldwijd. De oplossingen die jij ontwerpt, worden gebruikt in enkele van de grootste superjachten
ter wereld. We werken met veeleisende klanten die hoge verwachtingen hebben.
Je dagen zullen nooit saai zijn, uurlijkse veranderingen van planning zijn dagelijkse kost in ons vakgebied. We
bieden je een fulltime baan met nieuwe uitdagingen, mogelijkheden tot reizen naar verre vaak voor de normale
mensen onbereikbare locaties en een geweldig jong team van collega's.
Als onze nieuwe collega ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van veel van onze schepen, ondersteun je
onze junior staf in hun werk en zorg je ervoor dat hun werk on point is. Dagelijks ga je je voornamelijk
bezighouden met de onderstaande taken.












Bouw en ontwerp geavanceerde IT-netwerken voor superjachten.
Ondersteun onze systemen aan boord van de schepen, waar ze zich ook bevinden (wereldwijd).
Verantwoordelijkheid nemen voor grote IT-netwerken die worden gebruikt voor het inzetten van de AV /
IT-systemen aan boord van superjachten.
Configureer en stel alle IT-systemen aan boord van de schepen in werking (firewalls, routers, switches,
servers, WIFI, opslag, desktops, VOIP, CCTV, audio / video over IP, automatisering en diverse andere IPcompatibele systemen).
Probleemoplossing: snel en efficiënt een technisch probleem oplossen.
Neem je leiding over projecten of geef je IT-technische ondersteuning en advies aan projectmanagers
over de meest geschikte IT-oplossingen tijdens projecten.
Help ons verkoopteam met netwerkontwerpen en bedenk elegante, robuuste en kosteneffectieve
netwerkoplossingen.
Kom met nieuwe ideeën en oplossingen, je werkt in een technisch snel veranderende omgeving.
Begeleid en train je de Junior IT collega’s tijdens projecten en help je hen met dagelijkse technische
vragen en oplossingen.

Is deze functie jouw op het lijf geschreven en lijkt het je leuk om bij ons te komen werken dan heb je wel wat
skills nodig om succesvol te worden in deze baan. Heb je de onderstaande vaardigheden en herken je jezelf in de
volgende omschrijving, dan hebben we jou nodig











Heb je organisatorische, leiderschaps- en managementvaardigheden
Let je op details en ben je klantgericht, hoe veel eisend die ook zijn
Ben je bereid om nationaal en internationaal te reizen, voor kortere en langere periodes, soms ook last
minute.
Bezit je analytische geest met een probleemoplossende instelling
Kan je zelfstandig snel beslissingen nemen
Zijn je spraak en schrijfvaardigheden in Nederlands en Engels uitstekend. Heb je deze skills ook in het
Arabisch of Duits dan is dat een plus.
Ben je stressbestendig, in allerlei omgevingen
Kun je omgaan met vele dagelijkse veranderingen en ben je flexibel
Je bent integer, blijft op de hoogte van wereldnieuws en bewust van andere culturen
En heb je een flinke dosis humor
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Heb jij daarnaast ook nog eens kennis en skills met alle of de meeste volgende technische aspecten van onze
industrie, dan moet je zeker solliciteren.


























Cisco Networking ( CCNA / CCDA / CCNP / CCDP / CCIE / Wireless )
Cisco DNAC
Cisco Security ( Firepower [NGFW] / Identity Services Engine [ISE] )
Cisco Collaboration ( CallManager [CUCM] / Webex )
Cisco Data Center ( HyperFlex / UCS )
Cyber Security ( CISSP )
NIST Cyber Security Framework
ISO/IEC 27001 Information Security Management System ( ISMS )
Maritime Cyber Risk Management
Microsoft Exchange Server
Microsoft Windows Server
Microsoft Configuration Manager ( SCCM )
Mobile Device Management
Systems and Network Engineering
Apple Business
Active Directory / GPO
Linux
Dell / EMC
ITIL / ITSM / Lean Six Sigma
Service Desk
Help Desk
PRTG
Kubernetes / Docker
VMware ( vCenter / ESXi / Tanzu )
VEEAM

Wat bieden we jou in het kort?
Werken in een niche markt in de maritieme sector, met mogelijkheden tot reizen naar onbereikbare
bestemmingen om onze klanten te supporten. Een altijd afwisselende baan, met zeer veel uitdagingen en
mogelijkheden om je zelf verder te ontwikkelen. Een team met leuke collega’s in bedrijf wat volledig in
ontwikkeling is en waar je zelf ook mag mee praten over de groeimogelijkheden van het bedrijf.







Een 40-urig contract voor 6/12 maanden met een proeftijd van 1 / 2 maanden.
Laptop, iPhone en abonnement vanuit het bedrijf
Vergoeding van openbaar vervoer
Mogelijkheid tot pensioenplan
Mogelijkheden tot trainingsbudget
Salaris tussen € 3000,- en € 4500,- per maand excl. vakantiegeld

