
 
 
 
SIMPoint is dé toonaangevende specialist in Nederland (met Europese ambities) op het gebied van 
IoT (Internet of Things) connectiviteit en heeft meer dan 10 jaar ervaring op dit gebied. Als  
business- en leadpartner van KPN is SIMPoint dé partner voor ieder IoT vraagstuk, of het nu om 
M2M of LoRa gaat! Om onze groei en ambities te verwezenlijken zoeken wij voor de support 
afdeling een: 
 

Technisch Consultant m/v 
(Full Time) 

 
Als Technisch Consultant ben je verantwoordelijk voor alle technisch gerelateerde vraagstukken 
variërend van hardware tot en met een VPN en de Cloud. De nadruk ligt hierbij op support naar de 
klant maar ook het helpen van de afdeling Sales met het opmaken van technische infrastructuur 
bij de klant. Je bent gedreven, ambitieus en doortastend om de gestelde doelen te behalen.  
 
Je werkt samen met collega’s om de klant zo goed mogelijk te bedienen. Je voert het technisch 
beleid van de organisatie uit en ondersteund de binnendienst met technische gesprekken 
(inkomend en uitgaand) zowel telefonisch als face-to-face. 
 
De technisch consultant bij SIMPoint is binnen de organisatie een belangrijke schakel om de juiste 
en veilige set-up voor de klant in te kunnen regelen. 
 
Wij bieden: 
 

• Een groeiend, dynamisch en enthousiast bedrijf dat actief aan haar ambities werkt in een 
snel veranderende en groeiende markt; 

• Een functie met veel vrijheid waarbij resultaat telt; 
• Een marktconform basissalaris, afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau; 
• Een uitstekende bonusregeling; 
• Een uitdagende functie waarin je jezelf verder kunt ontwikkelen; 
• Enthousiaste collega’s en een prettige, collegiale sfeer; 

 
Wij zoeken: 

• MBO/HBO werk- en denkniveau opleiding IT/ICT 
• Aantoonbare ervaring o.h.g.v. (Mobiele) Data netwerken 
• Affiniteit met IoT en applicaties 
• Verantwoordelijkheidsgevoel 
• Goede communicatieve vaardigheden 
• Flexibiliteit 
• Bij voorkeur woonachtig in omgeving Eindhoven 
• Kennis van MS Office  

Geïnteresseerd? Mail dan je CV met motivatie vóór 21 mei 2018 naar Arjen van Dalsum (Director 
SIMPoint International) arjen.van.dalsum@simpoint.com  
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