
 

 

HOSTED.nl, Ringbaan Zuid 10, 6905 DB, Zevenaar 
Tel.: +31 (0)316 712 450  |  www.hosted.nl  |  BTW:  NL8506.10.072.B01  |  KvK:  52815323  |  Rabobank Zevenaar: 160265657  

  

 

IT Architect Cloud en Networking (FT) 

M/V (40 UUR) 

Over Hosted.nl 

Hosted.nl is een Nederlandse internet service provider met een 

no-nonsense mentaliteit. Als specialist op het vlak van online 

oplossingen waaronder hosting, online werken en digitale 

telefonie biedt Hosted.nl oplossingen voor kleine en grote 

ondernemingen.  

 

Onze focus vraagt om geavanceerde oplossingen, mede mogelijk 

gemaakt door zoveel mogelijk specialistische kennis en het 

werken met moderne serverparken verspreid over verscheidene 

locaties.  

Ben jij op zoek naar een uitdagende vervolgstap in je carrière? 

Zoek je innovatieve data en analytics projecten en wil je je 

technologische kennis combineren met je commerciële skills? 

Lees dan verder over jouw mogelijkheden bij Hosted.nl en 

solliciteer! 

Jouw profiel 

Jij bent iemand die positief is ingesteld en de persoonlijke 

eigenschap bezit om continue te verbeteren. Je hebt een grote 

tot zeer grote affiniteit en ervaring met hosting en kan onder 

druk presteren.   

� je hebt een afgeronde HBO opleiding; 

� je hebt een paar jaar ervaring als product manager of 

IT architect in een (internationale) ICT omgeving; 

� je hebt aantoonbare ervaring met 

productontwikkeling en pricing; 

� je hebt aantoonbare ervaring met het opzetten van 

business cases en het maken van prijsplannen; 

� ervaring als IT architect is gewenst; 

� Je hebt ervaring met verschillende Cloud delivery 

modellen (IaaS, PaaS, SaaS, BPaaS etc) in Public en 

Private Cloud; 

� je bent een goede onderhandelaar en uitstekend in 

staat om prioriteiten te stellen; 

� Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het schrijven van 

technische en functionele ontwerpen voor complexe 

omgevingen; 

� je beheerst het Nederlands en Engels uitstekend in 

woord en schrift; 

� Klantgerichte werkhouding; 

� Representatief; 

� Het vermogen om zeer zelfstandig te werken; 

� In het bezit van een rijbewijs B. 

 

 

 

 

De functie 

Jij bent, als IT architect Cloud en Networking, de drijvende 

kracht achter de productontwikkeling en zorgt ervoor dat de 

benodigde mensen bij elkaar gebracht worden om de juiste 

producten te ontwikkelen. Je bent in staat om complexe 

technische oplossingen te vertalen naar Cloud based en 

networking producten die passen bij de behoeftes van onze 

klanten. Samen met Commercie zorg jij dat onze producten 

aantrekkelijk gepositioneerd en geprijsd worden. Vanuit jouw 

technisch inhoudelijke kennis ben jij een sparringpartner voor de 

klant en ben jij in staat om de functionele en business 

requirements te vertalen naar de IT consultants. 

De belangrijkste dagelijkse taken zijn als volgt op te sommen: 

� Sturen van de product life cycle in de producten en 

diensten catalogus: van strategische planning tot 

tactische activiteiten van diverse cloud based 

producten; 

� Opstellen business cases en case studies in 

samenwerking met commercie en de klant; 

� Ontwikkelen van specificaties, positionering en pricing 

voor diverse cloud based producten; 

� Bijdragen aan de verkoop van diensten en producten 

van hoge kwaliteit inclusief de ontwikkeling van 

eventuele additionele diensten.  

� Het op zich nemen van technische lead rollen binnen 

een project en het dagelijks beheer. 

� Concurrentie analyse opstellen. 

Wij bieden jou? 

Wanneer deze vacature je interesse gewekt heeft en je de 

uitdaging ziet zitten, bieden wij je een werkplek bij een groeiend 

en moderne internet service provider. Bij bewezen geschiktheid 

kan je in ieder geval rekenen op de volgende voorwaarden:  

� Een marktconform salaris; 

� Ondernemende en innovatieve organisatie;  

� Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

� Enthousiaste collega’s in een informele werksfeer; 

� Uitzicht op een vast dienstverband; 

� Een 40-urige werkweek; 

� 24 vakantiedagen.  

Wij zijn erg benieuwd naar je, en ontvangen ter kennismaking 

graag je motivatiebrief en CV. Deze kun je zenden, eventueel 

voorzien van gerezen vragen, naar: vacatures@hosted.nl of stel 

je vragen telefonisch via: 0316 712  

 

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


