
Vacature - Functie: Netwerkbeheerder

Impact maken,
dag in dag uit.

Als jij iemand bent die geen uit-
daging uit de weg gaat en ervan 
houdt om uit de ‘comfortzone’ 
te stappen, dan ben je bij Kaisha 
aan het juiste adres. Bij Kaisha 
kom je terecht in een team van 
gedreven experten die er elke 
dag voor gaan. De ideale plek 
om jouw carrière een boost te 
geven.

Wat doe jij als 
Netwerkbeheerder?
Als Netwerkbeheerder maak 
je deel uit van het ICT netwerk 
team dat instaat voor de 
uitbating en de verdere uitbouw 
van het netwerk.

Jouw uitdagingen
- Je draagt bij aan het 
operationeel beheer van 
de centraal beheerde 
netwerkinfrastructuur. 
- Je werkt dossiers en 
procedures verder uit, zodat 
je teamgenoten hun werk 
zo efficiënt mogelijk kunnen 
uitvoeren.

- Je neemt de taken op omtrent 
F5 (ASM, LTM, APM, AFM) in een 
redundante omgeving onder 
beheer van BigIQ en de Palo Alto 
Networks Firewall in een active/
active setup onder het centrale 
beheer van Panorama.
- Op projectbasis werk je indien 
nodig samen met collega’s op 
andere IT departementen

Wie ben jij?
Je beschikt over een ruime 
werkervaring van idealiter 5 jaar 
in een soortgelijke functie.

- Je beschikt over gedegen 
kennis van TMOS en F5 
hardware in een BigIQ beheerde 
omgeving en bijhorende 
modules  
(LTM, ASM, APM, AFM)
- Je beschikt over ruime 
kennis van PANOS en PaloAlto 
Networks Hardware in een 
Panorama beheerde omgeving
- Je bent vertrouwd met 
een active/active setup met 
meerdere virtual routers welke 

BGP gebruiken als dynamische 
routing protocol. 
- Basiskennis omtrent 
dynamische routering en 
praktische kennis omtrent BGP 
peering en troubleshooting zijn 
je niet onbekend.
- Kennis van Huawei, Extreme 
Networks producten en 
technologieën worden als een 
plus gezien.
- Je drukt je vlot uit in het 
Nederlands, Frans en Engels 

Werken bij Kaisha?
Zie je jezelf wel deel uitmaken 
van ons gedreven team? Ontdek 
dan snel wat een job bij Kaisha 
voor jou zou kunnen betekenen 
en solliciteer vandaag nog!

Stuur je CV met motivatiebrief 
naar wouter@kaisha.be. Wij  
ontvangen je graag voor een 
goed gesprek en een kop koffie.


