
 

Network Professional Luik 
 

 

Wie jij bent 

 
Je bent een Network Professional dieminimaal gecertificeerd is op CCNP niveau 
(of vergelijkbaar), beschikt over Bachelor denkniveau, een brede kennis heeft 
van en een enorme nieuwsgierigheid heeft naar (complexe) IT infrastructuren, 
interesse in meerdere vendoren, de nieuwste technologieën en deze in de 
praktijk willen toepassen (bijvoorbeeld SDN) en je bent op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen binnen je vakgebied. Je bent iemand die zich graag wilt 
ontwikkelen in jouw eigen specialisatie of in de breedte. Je bent 
toekomstgericht, pragmatisch, ondernemend en proactief, je wilt altijd voorop 
lopen qua kennis, expertise en gedrevenheid en bovenal heb je passie voor je 
vak. Daarnaast wil je graag voor de mooiste opdrachtgevers in België werken. 

Wat betekenen wij voor onze opdrachtgevers 
 
We houden ons bezig met het ontwerpen, bouwen en beheren van IT 
infrastructuur producten en diensten. We werken zelfstandig bij één of 
meerdere opdrachtgevers, op projecten die gericht zijn op network 
(automation) en security. Met een team van ruim 200 specialisten achter je 
met een hoog kennisniveau (circa 50 CCIE), is er geen netwerkvraagstuk waar 
wij het antwoord niet op weten. 

Wat we jou bieden 
 
Werken bij Routz betekent dat je ervoor kiest om jezelf te ontwikkelen en te 
blijven ontwikkelen. Continu. Met onze eigen Academy heb je hier alle 
mogelijkheden toe; we faciliteren ontwikkeling met onder meer training, 
begeleiding en coaching in zowel technische kennis als persoonlijke 
vaardigheden. Dit alles op maat van jouw eigen ontwikkelplannen en 
carrièredoelen, want geen Routzer is hetzelfde. 
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Uiteraard bieden we je top opdrachtgevers met uitdagende projecten en 
opdrachten op het hoogste niveau en de beste collega’s met de grootste 
expertise. En natuurlijk hebben we ook een heel compleet 
arbeidsvoorwaardenpakket voor je met o.a.: 

· Een uitstekend salaris; 
· Jaarlijkse Bonus; 
· Auto van de zaak, smartphone en laptop; 
· 26 vakantiedagen. 

Wie wij zijn 

Routz is dé onafhankelijke kennisautoriteit op het gebied van netwerk 
infrastructuur technologie. We zijn een hechte, no-nonsense club met korte 
lijnen en een open, informele sfeer op onze 2 kantoren in België Luik en 
Mechelen en daarnaast 3 kantoren in Assen, Diemen en Echt (Nederland) We 
zijn gedreven, op het fanatieke af. Met een team van ruim 200 specialisten zijn 
we in staat om de ambities van onze opdrachtgevers waar te maken en vinden 
we dan ook niets leuker dan het oplossen van complexe netwerkvraagstukken. 

· Onze opdrachtgevers zijn Top-200 bedrijven binnen de sectoren service 
providers, overheid, finance en commercie; 

· We focussen ons op detachering, projecten en beheer; 

· Onze expertise ligt op het gebied van architectuur, design, implementatie, 
migratie, beheer en integratie. 

 
Hebben we je getriggerd met deze mooie opportuniteit? Contacteer 

ons snel via info@abc-recruitment.be 
 


