Network Engineer Senior

Function type:

Freelance - Vast

Location:

Gent

Duration:

Long Term

Reference:

202108918

Description:
Wij zoeken in de eerste plaats naar kandidaten met het ‘Anankei DNA’. Dit zijn gemotiveerde kandidaten met
een positieve ingesteldheid en ‘can do’ mentaliteit. Dream IT, Trust IT, Go for IT: dit is wie we zijn.
Dream IT: Hoog mikken: het zit in onze genen. Ambitie uitstralen. Elke dag dromen over wat de volgende dag
kan brengen.
Trust it: Er loopt bij anankei een pak talent rond. Daarom vertrouwen wij er altijd op dat alles goed komt.
Talentvolle collega's die elkaar vertrouwen dat is een garantie op succes.
Go for IT: Wij hebben het liever over uitdagingen dan over problemen. Wij zoeken en vinden oplossingen, ook
als die niet voor de hand liggen. Wij gaan ervoor.
Wie dit DNA met ons deelt, past 100% bij ons.
Voor onze klant uit Gent zijn we op zoek naar een Senior Network Engineer.
Hoe ziet jouw dag eruit ? :
De Lead Network Engineer komt terecht in een organisatie in volle groei en heeft de ambitie om haar IT
Infrastructuur diensten op een hoger niveau te brengen als betrouwbare basis voor een groter Business
Applicatie Transformatie programma.
Als Lead Network Engineer (LNE) ben je het aanspreekpunt voor alles wat netwerk en netwerk security
aanbelangt:
- Dagelijkse beheer
- Third Line support
- Verbeteringen (kleine en grote) binnen het kader van het Netwerk & Netwerk Security landschap
- Ondersteuning voor overkoepelende Infra en Applicatie Projecten
De LNE is een manusje van alles binnen het Netwerk en Netwerk Security gebeuren.
Hij/Zij analyseert de huidige pijnpunten en doet verbetervoorstellen aan de Infrastructuur Manager.
De LNE werkt mee aan een roadmap en strategie om de kwaliteit van de netwerk infrastructuur en de netwerk
security te verbeteren. Voor het netwerk security element, denkt hij/zij mee samen met de Infrastructuur
Manager in functie van een uit te werken overkoepelend Security beleid.
Hij/Zij prioriteert de dagelijkse operationele uitdagingen in functie van de geplande of te plannen verbeteringen.
De LNE is de lead en voert daarom niet al het werk zelf uit. De LNE stuurt en beheert derde partijen waar delen
van het landschap aan uitbesteed werd en werkt samen met het interne team. De LNE is geen
lijnverantwoordelijke of people manager.
Het maken, onderhouden en beheren van Solution designs en operationele documentatie (al dan niet in
samenwerking met derde partijen) zit in zijn/haar DNA en maken per definitie deel uit van elke nieuwe oplossing.
De LNE behoudt te allen tijde “realtime” overzicht van het netwerk & netwerk security landschap, verdiept zich in
de details en springt hands-on in waar nodig, maar komt telkens snel terug aan de oppervlakte.

Requirements:
In de scope van netwerk & netwerk security, wordt voor deze rol volgende relevante ervaring verwacht:
- System Engineer (min 3 jaar)

- Solution Architect/Designer (min 3 jaar)
- Operations/Run omgeving (min 3 jaar)
- Projectorganisatie als Project medewerker / technical lead (5 jaar)
De LNE heeft ruime relevante ervaring met netwerk en netwerk security technologieën.
De LNE heeft een brede kijk en kennis van moderne technologieën in de markt alsook kennis en ervaring in de
samenwerking met derde partijen en integratoren die meerwaarde kunnen bieden bij de uitvoering van bepaalde
netwerk en netwerk security projecten.
Standaardisatie en centraal en beheer zijn basisconcepten in de aanpak en het streven naar verbetering, door
de LNE.
Toonaangevende kennis en/of ervaring van onderstaande activiteiten en oplossingen is elementair aan deze rol:
- Netwerk Routering & Segmentering
- Netwerk Segregatie
- NAC
- SD-WAN
- SOC
- NOC
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