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Vacature: Netwerk Engineer (Freelance) 
 
GIGTECH is een ICT-dienstverlener die onder alle omstandigheden stabiele en betrouwbare ICT-
oplossingen van hoge kwaliteit kan bieden, ongeacht de locatie, het aantal gebruikers en de uitdagingen 
die bijvoorbeeld de evenementenbranche met zich meebrengt. Vanuit deze behoefte is GIGTECH in 
2014 ontstaan, en klein team van zeer gemotiveerde technische specialisten met een passie voor 
evenementen. 
 
De hoge standaarden en extreme focus op betrouwbaarheid uit de evenementenwereld nemen we mee 
naar al onze opdrachten, van festivals tot schoolgebouwen. Hierbij kun je denken aan grote 
Nederlandse festivals zoals Pinkpop, Lowlands, Concert at Sea, Mysteryland, North Sea Jazz en 
Defqon1, maar ook aan evenementen zoals de Libelle Zomerweek, Dutch Grand Prix of het 
International Film Festival Rotterdam. Hiernaast verbreden wij steeds meer onze afzetmarkt door ook 
onze betrouwbare verbindingen te leveren aan onder andere scholengemeenschappen, horeca en 
bouwplaatsen. 
 
Ter ondersteuning van onze mensen en werkzaamheden is GIGTECH projectmatig opzoek naar een: 
Netwerk Engineer op freelance of payroll basis. De piek van onze projecten ligt in de periode mei tot 
en met september. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, opbouwen, configureren 
en beheren van de netwerken die GIGTECH bouwt voor haar klanten. Je werkt per project onder leiding 
van de Projectleider en onderhoudt nauw contact met de Site Manager en de Senior Netwerk 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 netwerkapparatuur aan de hand van de aanvragen en de 

configuratierichtlijnen.  
• Het beheer en monitoring van het opgeleverde netwerk, het verwerken van nieuwe 

verzoeken en het oplossen van problemen.  
• Het verlenen van ondersteuning waar nodig aan het team van GIGTECH bij de op- en 

afbouw op de evenementen locaties.  
• Waar nodig ondersteun je de infracrew in de werkzaamheden. 

 
Gezochte kandidaat 
Wij vinden het belangrijk dat je beschikt over een afgeronde MBO opleiding (niveau 4) en minimaal drie 
jaar relevante werkervaring op het gebied van netwerkbeheer en het ontwerpen van (complexe) 
netwerkstructuren. Verder beschikt je over diepgaande en aantoonbare kennis van firewalls, routing, 
draadloze verbindingen en Wi-Fi. Naast een passie voor de evenementenbranche ben je niet bang om 
je mening te geven om zo te streven naar de beste kwaliteit. Voor jou zijn lange dagen werken en 
werken in het weekend geen bezwaar. Tot slot beschik je naast brede technische kennis ook over 
goede sociale vaardigheden en je hebt de drive om samen met een team het best mogelijke product 
neer te zetten.  
 
Voor deze functie is het van belang dat je in het bezit bent van rijbewijs B en eigen vervoer. 
 
Reageren 
Herken je jezelf in het profiel en wil je reageren? Stuur dan je motivatie en cv onder vermelding van 
“Vacature Netwerk Engineer freelance” 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. 
 


