GIGTECH is een jonge ICT dienstverlener die zich heeft gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige
(draadloze) netwerken en aanverwante IT diensten ten behoeve van (tijdelijke) evenementen locaties. Hierbij
kun je denken aan grote Nederlandse festivals zoals Pinkpop, Lowlands, Concert at Sea, North Sea Jazz en The
Flying Dutch, maar ook aan evenementen zoals de Libelle Zomerweek, de Europort beurs of het International
Film Festival Rotterdam.
Voor diverse opdrachten zijn we op zoek een naar zelfstandig opererende

Network Engineer
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, opbouwen, configureren en beheren van de
netwerken die GIGTECH bouwt op de evenementen van haar klanten. Je werkt per project onder leiding van de
Projectleider en je houdt nauw contact met de Site Manager en de sr. Network Engineer.
Het takenpakket in vogelvlucht;
•
•
•
•
•
•

Het ontwerpen van de netwerkstructuur aan de hand van terreintekeningen en aanvragen
Het opstellen van materiaallijsten
Het opstellen van een op- en afbouw planning in samenwerking met de site manager
Het configureren van netwerk apparatuur aan de hand van de aanvragen en de configuratierichtlijnen
Het beheer en monitoring van het opgeleverde netwerk, verwerken van nieuwe verzoeken en
oplossen van problemen
Het verlenen van ondersteuning waar nodig aan het team van GIGTECH bij de op- en afbouw op de
evenementen locaties

Gezochte kandidaat
De gezochte kandidaat werkt zelfstandig en heeft een afgeronde opleiding MBO niveau 4, met minimaal 3 jaar
relevante werkervaring op het gebied van netwerkbeheer en het ontwerpen van (complexe) netwerk
structuren. Diepgaande en aantoonbare kennis van firewalls, routing, draadloze verbindingen en WiFi is een
must. Je hebt een grote liefde voor de evenementenbranche en bent niet bang om je mening te geven om
verbeteringen te bewerkstelligen. Naast je brede technische kennis beschik je ook over goede sociale
vaardigheden en heb je de drive om samen met een team het best mogelijke product neer te zetten. Je hebt
geen bezwaar tegen het maken van lange dagen en werken in het weekend.
Het is voor deze functie van belang dat je in bezit bent van een rijbewijs en eigen vervoer.

Reageren
Herken je jezelf in het profiel en wil je reageren? Stuur dan voor 31 januari je motivatie en cv onder vermelding
van “Vacature Network Engineer” uitsluitend per e-mail naar vacature@gigtech.nl. Voor meer informatie mail
je naar dit e-mailadres, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

