
 

Telecom Engineer (m/v)  

Als Telecom Engineer onderhoud je verschillende producten en oplossingen die we installeerden bij 
de klant.  We leveren en onderhouden diverse VoIP oplossingen en houden ons bezig met zorg 
alarmering en verpleegoproep in de GGZ zorg.  Met mobiele telefonie en Mobile Device Management 
ondersteunen we opdrachtgevers in flexibele telefonie- en data-oplossingen. 

De Telecom Engineer voert zowel preventief onderhoud uit als lost acute storingen op. Zijn er 
problemen? Dan analyseer jij het probleem en zoek je naar de beste oplossing. Je houdt ervan om 
structurele oplossingen te zoeken, zodat storingen in de toekomst geen kans meer krijgen. 

Naast je onderhoudstaken neem je deel aan de implementatie van nieuwe installaties bij klanten én je 
wordt getraind in uitdagende nieuwe technologieën! Uiteraard doe je dit niet alleen en maak je 
onderdeel uit van een gemotiveerd team specialisten. 

Dit wordt jouw nieuwe job; 

Beheer en Onderhoud 

 Je voert preventieve bezoeken uit in het kader van onderhoudscontracten; 
 Na elke interventie werk je de documentatie van de klanten bij; 
 Je neemt deel aan het opzetten van tests die nodig zijn voor demo's, en/of productvalidatie; 
 Je voert updates uit op bestaande installaties; 
 Je voert eerste- en tweedelijns correctief onderhoud uit op verschillende 

producten/technologieën, als onderdeel van een 24/7 piketdienst; 
 Je bereidt ICT & Telecom-oplossingen voor en geeft inhoudelijke input; 
 Je installeert ICT & Telecom-oplossingen bij de klant en stelt deze in dienst; 
 Je identificeert eventuele problemen die opduiken tijdens de projectimplementatie en volgt 

deze op; 
 Je geeft training aan gebruikers en beheerders; 
 Je documenteert installaties en maakt gebruikershandleidingen. 

Jij bent de perfecte match: jouw opleiding, kennis en werkervaring 

 Je hebt een afgeronde MBO techniek opleiding of HBO werk- en denkniveau én hebt minstens 
3 tot 5 jaar ervaring in de Telecom; 

 Je hebt een bewezen gedegen kennis van Telecom-omgevingen, VoIP- en netwerk kennis en je 
bent in staat om een klant persoonlijk te kunnen adviseren; 



 

 Je kent je weg in (S)IP- en analoge spraaktechnieken. Daarnaast heb je basis ervaring met IP-
netwerken, netwerkbeveiliging, routing & switching, TCP/IP, VPN en DNS; 

 Heb je relevante ervaring met Unify OpenScape, Ascom en Broadsoft oplossingen, dan is dat 
een sterke pre om met jou in gesprek te gaan. 

Wat wij je aanbieden:  
 
Wij bieden je een uitdagende werkomgeving waar je binnen een informeel team kan doen waar jij 
goed in bent. Bij Westers heeft iedereen een gevarieerde functie met veel ruimte voor opleiding en 
ontwikkeling. Onze arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend prima in orde en bieden jou voldoende 
keuzevrijheid. We vinden het belangrijk dat jij voor langere termijn bij ons komt werken. Daar is ons 
personeelsbeleid op afgestemd. Nieuwsgierig?  
 
Stuur je CV via onze site naar ons toe en we geven je snel een terugkoppeling. 

 


