
 
  

IT Infrastructure Engineer 

  

Jouw rol 

Als ICT Technology Consultant ben jij een technisch specialist die voor de klant ICT infrastructuur 

oplossingen implementeert.                               

  

Wie zoeken we 

 Een sterke persoonlijkheid met een HBO/WO technische informatica opleiding  

 Leidinggevende kwaliteiten, het is een pre als je reeds een bestuursfunctie hebt gehad 

– bijvoorbeeld bij een studentenvereniging  

 0 tot 2 jaar relevante werkervaring  

 Vanuit opleiding of stage enige ervaring met bijv. Windows Server, Cisco, VMWare 

of Citrix  

 Goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal (zowel mondeling als 

schriftelijk)  

 Een goede beheersing van de Duitse taal is een sterke pre  

 Bereidheid om ook buiten Nederland te werken  

  

Over Capgemini 

Met bijna 145.000 mensen in meer dan 40 landen is Capgemini een van de meest vooraanstaande aanbieders 

van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini 

resultaatgerichte business- en technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Capgemini levert 

aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van klanten in een groot aantal 

branches. Daarbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier - the Collaborative Business Experience™ - 

aan het behalen van snellere en betere resultaten in samenwerking met klanten en technologiepartners. Dit 

houdt onder meer in dat we jou volop kansen bieden, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk, om samen met 

vakgenoten het maximale uit jezelf en jouw carrière te halen. Ga relaties aan, ontwikkel jezelf en creëer impact. 

Je kunt rekenen op een afwisselende baan in een inspirerende en collegiale sfeer. 

Plaats in de organisatie 
Infrastructure Services  gaat over hardware zoals servers, switches, netwerken en datacenters, en  over het 

adviseren over en ontwerpen, bouwen en runnen van IT infrastructuren. Hierbij wordt het verschil uiteindelijk  

gemaakt door de dagelijkse inzet van onze collega’s; hun professionele gedrevenheid, de passie voor het vak en 

de technologieën het vermogen de voor de klant optimale oplossing te bepalen. Juist deze combinatie heeft een 

krachtig en onderscheidend vermogen. Onze professionals bouwen en runnen niet alleen efficiënte 

infrastructuren, maar ontzorgen tevens onze klanten met onze strategisch- en bedrijfsmatige aanpak en adviezen. 

Onze cultuur kenmerkt zich door een diversiteit aan professionals en de passie die zij hebben voor hun vak. 

Infrastructure Services kent een zeer dynamisch omgeving, met uitdagende projecten,  langlopende contracten en 

diepgaande klantcontacten, waarbij het gaat om vakmanschap, enthousiasme, heel veel energie en vertrouwen.  

Infrastructure Services kent een brede scope en werkgebied waarbinnen je zowel op korte als 

op de lange termijn het verschil kunt maken. 

  

Wat we bieden 



Bij Capgemini zijn jezelf ontwikkelen en het delen van de  kennis en ervaring die je opdoet 

belangrijke speerpunten. Alleen zo kan je onze klanten helpen met innovatieve oplossingen en 

doorgroeien naar de rol van trusted advisor. Wij ondersteunen je daarin door middel van onze 

technische gilden en onze eigen Capgemini Academy. In de gilden delen de leden hun kennis 

en ervaring met elkaar, bij onze Academy en externe opleiders kan je vakinhoudelijke 

certificaten halen of je kunt trainingen volgen die bijdragen aan jouw persoonlijke 

ontwikkeling.  

De eerste jaren zal je bezig zijn met techniek, zowel in je inzetten, je opleidingen als in je 

gilde. Vanuit de kennis en ervaring die je opdoet kan je op langere termijn doorgroeien naar 

rollen als architect, manager of technisch projectleider. 

Daarnaast bieden wij een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket zoals: 

• een premievrij pensioen; 

• een geheel naar eigen keuze te besteden mobiliteitsvergoeding;  

• een vaste eindejaarsuitkering; 

• bonusregeling op maat; 

• 26 vakantiedagen met de mogelijkheid extra dagen te kopen; 

• een contract voor onbepaalde tijd; 

• uitstekende faciliteiten voor flexibel werken waaronder een laptop en telefoonabonnement. 

  

Interesse 

Dan maken we graag kennis met jou! Je kunt solliciteren via de button "Solliciteer op deze 

vacature" onderaan deze pagina. 

 

Als je nog vragen hebt, kun je altijd even bellen of mailen met René Cabo van de afdeling 

Corporate Recruitment (06-46093104 of rene.cabo@capgemini.com). 
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