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MICROSOFT
CONSULTANT

MODERN

WORKPLACE

Wil jij werken bij een jong en innovatief bedrijf waarbij je de kans krijgt om in jezelf
te investeren en hou je je bezig met identity, security, Enterprise Mobility
Management en Office365? Weet jij jouw klanten te adviseren om vervolgens de
passende oplossing te implementeren? Dan zijn wij op zoek naar jou! Je komt te
werken in een squad met de beste consultants uit de industrie en bekendheid in de
community. Je krijgt van ons R&D tijd om nieuwe producten te ontwikkelen.
Je komt te werken in een squad met de beste consultants uit de industrie en
bekendheid in de community. Daarnaast krijg je van ons R&D tijd om aan nieuwe
innovatieve producten te werken.

RawWorks B.V.

Dienstverband
Fulltime/parttime

Hoofdkantoor
Utrechtseweg 75, 3702 AA, Zeist,
Utrecht, Nederland

Salaris
€ 3000 - € 5000

Vacature sluiting
Onze cultuur uit zich als no-nonsene, we kennen geen rangen en standen en ons
motto is ‘if you want to go fast go alone, if you want to go far join us’.

31 mei 2020

Wij bieden flexibiliteit in jouw arbeidsvoorwaarden:
– een goed salaris met pensioenregeling en een bonusregeling;
– een device- en opleidingsbudget en studiedagen;
– de kans om wereldwijde (technische) events te bezoeken;
– alle vrijheid om je eigen agenda in te delen en thuis, op kantoor of bij de klant te
werken;
– een vrije keuze in leaseauto;
– gedreven collega’s waar je veel van kunt leren;
– lol tijdens teamdagen en gezellige bijeenkomsten waarbij jouw hele gezin welkom
is.
Ben je bekend met een of meerdere van deze technieken?
Microsoft 365, Intune, Azure Active Directory Protection, Advanced Threat
Analytics, Azure ATP, Cloud App Security & Windows Defender ATP, Windows 10,
Modern Management, Co-management, IaaS, PaaS en Office365, AD FS, Azure
AD Connect, PowerShell, Graph API.
Wij zijn erg flexibel en willen elke collega laten uitblinken in wat hij of zij doet. In
deze veranderende wereld is jouw ervaring minder belangrijk dan wat je nu en in de
toekomst wilt gaan doen. Binnen jouw Squad zijn trainingen, workshops en
opleidingen altijd binnen handbereik.
Wij zijn RAW, jij ook?
Kom je langs om kennis te maken? Of eerst even bellen?
Tim Looije
06-20876253
tim.looije@rawworks.nl
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