
 

Masterclass IT Infrastructure Consultant 

Jouw rol 

Trap je carrière af als Young Professional bij Capgemini en maak een verschil in de wereld van ICT 

Lijkt het je interessant om te werken aan de IT infrastructuur bij de klant? Heb je (bijna) je 

informatica of Bèta opleiding op HBO of universitair niveau afgerond en wil je je talenten laten zien? 

Zoek je een werkgever die jouw de mogelijkheden biedt voor jouw ambities? Ga dan aan de slag als 

IT Infrastructure Consultant.  

Een veilige en beveiligde IT infrastructuur neerzetten bij de klanten en hier advies over geven 

Bij Capgemini start je vrijwel direct op een project bij een klant. We adviseren de grootste bedrijven 

van Nederland en je krijgt de kans om een uniek kijkje in de IT infrastructuur keuken te nemen. Als IT 

Infrastructure Consultant werk je samen met je collega’s aan de meest uiteenlopende en uitdagende 

projecten voor diverse klanten. Zo ben je bezig met het ontwerpen, implementeren en 

optimaliseren van infrastructuren bij klanten. Hierbij spelen aspecten als security, service 

management, virtualisatie en cloud computing een belangrijke rol. Afhankelijk van jouw voorkeur en 

talenten start je als consultant in de richting van bijvoorbeeld: Security, Governance, Netwerken, 

Virtualisatie of Outsourcing.  

Kortom, een uitdagende functie  met veel doorgroeimogelijkheden. Je duikt graag de techniek in en 

wil de klant helpen met de beste IT Infrastructuur-oplossing, want: ‘IT Infrastructure is the engine 

that drives your business’.  

Wie zoeken we  

Om als IT Infrastructure Consultant jouw carrière te starten heb je een afgeronde (technische) 

informatica of Bèta opleiding op HBO- of WO niveau nodig. Je vindt het een uitdaging om met 

techniek bezig te zijn en je hebt aantoonbare affiniteit met IT Infrastructuren. Je hebt maximaal 

twee jaar werkervaring. Wees je er van bewust dat jouw projecten door heel Nederland zitten, een 

zekere reisbereidheid wordt dus wel van je verwacht.  

Plaats in de organisatie 

Capgemini, een van oorsprong Frans bedrijf, is één van de grootste ICT-consultancy bedrijven in 

Nederland en is marktleider op het gebied van Consulting, Technology en Outsourcing. Met het 

hoofdkantoor in Parijs, zijn we actief in meer dan dertig landen en werken we wereldwijd met ruim 

120.000 mensen. 

 Wanneer je start bij Capgemini in de functie van IT Infrastructure Consultant kom je te werken voor 

de business unit Infrastructure Services (IS). Onze organisatie kenmerkt zich door een jij-cultuur; de 

sfeer is open, ontspannen en inspirerend. De omgang met collega's vertaalt zich door naar het werk; 

samenwerking vindt plaats op basis van vertrouwen. Vaak werk je in een team met collega’s van 

verschillende expertisegebieden. Gezamenlijk met de klant zorg je ervoor dat het beste resultaat 

behaald wordt. Wij noemen dit de Collaborative Business Experience. 



Kennisdeling staat bij Capgemini Infrastructure Services hoog in het vaandel. Daartoe worden 

diverse activiteiten georganiseerd. Zo heeft IS een Young Professional netwerk opgezet, waarvan de 

organisatie in handen ligt van Young Professionals en waaraan je kunt deelnemen. Zij organiseren 

leuke activiteiten, waarbij fun, kennisdeling en netwerken met andere consultants centraal staan. 

Wat we bieden 

Ruim opleidingsbudget en onbegrensde doorgroeimogelijkheden  

Vanaf dag één investeren we in jouw ontwikkeling. Capgemini heeft een ruim budget voor opleiding 

beschikbaar gesteld. Bij Capgemini Academy in Nederland en de Capgemini University in Parijs leer 

de fijne kneepjes van het consultancyvak en volg je specialistische ICT-trainingen. Ook kun je hier de 

officieel erkende certificaten behalen.  

Het wereldwijde kantorennetwerk geeft jouw werk bovendien een interessant internationaal tintje. 

Zo werk je bijvoorbeeld samen met mensen uit India. Er zijn bovendien voorbeelden van collega’s 

die een project in het buitenland gaan doen! 

Vrijheid, een eindejaarsuitkering, lease auto én direct een vast contract 

Veel Young Professionals kiezen voor Capgemini vanwege onze cultuur. Bij ons heb je alle 

mogelijkheden van een groot bedrijf, maar de bescheidenheid en sfeer die je eerder bij een klein 

bedrijf verwacht. We kennen zeker geen Amerikaanse cultuur. We zijn  bereid elkaar te helpen, 

werken op basis van vertrouwen en bieden je de vrijheid om je te ontwikkelen en nieuwe 

initiatieven op te pakken. Ook je arbeidsvoorwaarden zijn natuurlijk goed geregeld: 

• Direct een vast contract  

• Uitgebreid opleidingsprogramma: in de eerst maand Consultancy Skills en ITIL. Afhankelijk 

van jouw gekozen richting krijg je de mogelijkheid om je te certificeren voor bijvoorbeeld 

CISSP, Cisco CCNA, VMWare VCP, Citrix CCA of Microsoft Certified IT Professional (MCITP).   

• Prestatiebeloning (afhankelijk van Capgemini resultaten én die van jou persoonlijk) 

• Eindejaarsuitkering 

• Premievrij pensioen 

• 26 vakantiedagen (je kunt er nog meer bij kopen) 

• Telefoon en laptop van de zaak en alle bijbehorende faciliteiten om flexibel en op elke 

locatie te kunnen werken 

• Maandelijkse mobiliteitsvergoeding die je kan gebruiken voor een lease auto of bruto uit 

kan laten keren.  

Interesse 

We zijn continu op zoek naar Young Professionals die het verschil willen maken in de wereld van IT 

Infrastructuren. Wil jij de techniek induiken en een bijdrage leveren aan de ICT-oplossing van onze 

klanten, door Infrastructuren te optimaliseren en te ontwikkelen? Solliciteer dan via de button 

‘solliciteer op deze vacature’ onderaan de pagina.  

Als je nog vragen hebt, kun je altijd even bellen of mailen met Carolien van Gent van de afdeling 

Corporate Recruitment (030-6892661 of carolien.van.gent@capgemini.com).   


