
 

 

 
Stichting RINIS zoekt een senior 

 

IT engineer Netwerkbeheer 
 

Amstelveen  Fulltime  HBO/WO 
 
Je bent een zeer ervaren IT engineer met grondige kennis van netwerktechnologie, routerings- en 
failoverprotocollen en je wilt graag aan de slag binnen de e-overheid. Je bent een volwaardig sparringpartner voor 
IT-architecten. Het beveiligen van informatie heb je hoog in je vaandel staan en je bent bereid en in staat om 
RINIS mee te helpen naar een volgende fase van haar netwerkvoorziening. Je kennis en kunde moeten echt op 
seniorniveau zijn om aan deze functie een goede inhoud te kunnen geven. 
 
Takenpakket 
• Je verzamelt de netwerk-requirements (zowel op 

technisch als procesmatig niveau) van de externe 
en interne klanten; 

• Je ondersteunt de informatieanalist in het scherp 
krijgen van de klantvraag; 

• Je analyseert de netwerk-requirements en vertaalt 
deze naar werkpakketten; 

• Je zet de specificaties van de User Stories op; 
• Je maakt een technisch ontwerp van de gekozen 

oplossing; 
• Je ondersteunt de ISO in het aantoonbaar 

beveiligen van onze systeemomgeving; 
• Je brengt netwerkcomponenten in kaart, inclusief 

de routeringsprotocollen en firewall policies; 
• Je werkt met verschillende VPN-oplossingen, 

waaronder site-to-site verbindingen; 
• Je troubleshoot de netwerkgerelateerde 

verstoringen. 
 

Functievereisten 
Als Netwerk-engineer beschik je over 
• Een afgeronde HBO of WO opleiding (bij voorkeur 

IT); 
• Je bent CCNP gecertificeerd of vergelijkbaar 

(Routing en Switching); 
• Je bent bekend met routeringsprotocollen (OSFP en 

BGP), failover-protocollen (VRRP);  
• Je hebt grondige kennis van netwerktechnologie,  

van OpenVPN en IPsec, en van Linux (op de 
command-line); 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden en ben 
je analytisch sterk; je bent vaardig in het schakelen 
met uiteenlopende interne en externe stakeholders; 
 

Pré 
• Ervaring met Agile/Scrum werkwijze; 
• Kennis en ervaring opgedaan binnen (semi) 

overheidssector;  
• Affiniteit met Informatiebeveiliging; 
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse 

en Engelse taal; 
• Je bent een teamplayer. 
 

Dit zoek jij verder in een baan 
• Flexibele werktijden; 
• Thuiswerkmogelijkheden; 
• Opleidingsmogelijkheden; 
• ABP-pensioenregeling; 
• Een zelfstandige en afwisselende functie; 
• Marktconform salaris met een 13de maand; 
• Mogelijkheid om parttime te werken (minimum 

van 32 uur); 
• Als jij bij ons op je plek zit, wordt jouw tijdelijke 

contract omgezet in een contract voor onbepaalde 
tijd; 

• Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar 
staan we altijd voor open. Of je nu een week, een 
maand of een jaar bij ons werkt. 
 

Meer weten of solliciteren? 
Neem contact op met Eric van der Drift (Manager IT) 
06-12815090 of stuur je sollicitatie met je CV en 
motivatie naar sollicitatie@rinis.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt 
niet op prijs gesteld. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Voor wie ga je werken 
Stichting RINIS is een organisatie die veilig, gegarandeerd, betrouwbaar elektronisch dataverkeer mogelijk maakt 
ten behoeve van organisaties met een publieke dienstverlening, en doet dat op een verfrissende en no nonsense 
manier. Tot onze klanten behoren ministeries, uitvoerings-organisaties van de overheid en private organisaties 
(zoals zorgverzekeraars en pensioenfondsen).  
Tegelijkertijd investeren wij in innovaties op basis van onder andere API's, containers (Docker, Kubernetes) en 
blockchain. Je maakt deel uit van een gedreven team dat meebouwt aan de e-overheid van de toekomst, in 
Nederland én Europa. Voor meer informatie zie onze website www.rinis.nl.  
Van onze medewerkers verwachten wij de volgende kerngedragingen: pro activiteit, besluitvorming in het team, 
vragen in belang van onze klanten/producten en transparantie. 
 


