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Talent gezocht ! 
M/V (40 UUR) 

 

Over Hosted.nl 

Hosted.nl is een Nederlandse internet dienstverlener met een no-

nonsense mentaliteit. Als specialist op het vlak van online 

oplossingen waaronder hosting, online werken en digitale 

telefonie biedt Hosted.nl eerlijke, transparante en vooral 

volledige oplossingen voor kleine en grote dienstverleners. Ons 

doel is niet de beste, maar de allerbeste hosting en 

dienstverlening te verstrekken voor een heel scherpe prijs, zonder 

addertjes, en vooral heel erg betrouwbaar.  

Onze focus vraagt om geavanceerde oplossingen, mede mogelijk 

gemaakt door zoveel mogelijk specialistische kennis en het 

werken met moderne serverparken verspreid over verscheidene 

locaties. Onze uitdaging en verwachting is om binnen enkele 

jaren mee te draaien in de top van de Nederlandse en Europese 

internet dienstverleners. Om die uitdaging te realiseren zijn wij 

op zoek naar een nieuwe collega. 

Jouw profiel 

Hosted.nl is op zoek naar aanstormende talenten! Consultants, 

software engineers en servicedesk medewerkers. Zoek jij een 

(afstudeer) stage of wil je werken en studeren combineren? Stuur 

ons dan je CV en motivatie en wie weet ben jij binnenkort onze 

nieuwe collega. 

We verwachten dat je je HBO ICT opleiding (bijna) hebt 

afgerond en dat je geïnteresseerd bent in Hosting branche. Wil je 

jouw talent optimaal benutten binnen een uitdagende omgeving 

en werken binnen een organisatie die je de vrijheid geeft net een 

stapje verder te gaan, waardoor jij je doel niet alleen behaalt maar 

zelfs overtreft? Wil je elke dag nieuwe kennis opdoen in een 

inspirerende omgeving, waardoor je de volgende dag weer met 

frisse energie naar Zevenaar komt? 

Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij bieden jou 

Wanneer deze vacature je interesse gewekt heeft en je de 

uitdaging ziet zitten, bieden wij je een werkplek bij een jong en 

modern internetbedrijf. Je komt te werken met de nieuwste 

apparatuur en software. Bij bewezen geschiktheid kun je in ieder 

geval rekenen op de volgende voorwaarden:  

� Een marktconform salaris of passende stagevergoeding; 

� Moderne en complete werkplek; 

� Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden; 

� Uitzicht op een vast dienstverband. 

Wij zijn erg benieuwd naar je, en ontvangen ter kennismaking 

graag je korte motivatie en CV. Deze kun je zenden, eventueel 

voorzien van gerezen vragen, naar: 

vacatures@hosted.nl of stel je vragen telefonisch via:  

0316 712 450 (vragen naar Jeroen Gerritsen). 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 


