
 

 

ICT specialist @ Bossers & Cnossen 
 

Houd jij je graag dagelijks bezig met het beheer van (Cloud) omgevingen?  
Mogelijk kun jij dan ons team Beheer & Projecten komen versterken! 

 

Wat ga je doen als ICT specialist? 
Je werkt aan projecten, lost problemen op, treft maatregelen om herhaling te voorkomen en voert 

verbeteringen door: van systemen en verbindingen tot gebruikerservaring en technische specificaties. 
Ons team IT’ers zit overigens niet dagelijks bij de klant, we werken voornamelijk vanuit ons eigen 

kantoor in Groningen waar iedereen elkaar kent. Zo heb je vaste collega’s om je heen, wel zo gezellig!  
Wij hebben een aantal van onze klanten onder gebracht in IBM Cloud (voorheen Softlayer).  

Onze klanten variëren van klein 50 werkplekken tot groot 2500 werkplekken en de projecten zijn heel 

divers. Dit kan het migreren zijn van mailboxen van Exchange naar Office 365, tot het inrichten van 
RDS Servers in de IBM Cloud, tot compleet redundante VMWare ESX Clusters. 

 
Technology stack: 

Office 365 

IBM Cloud  
Workspace One 

Windows Server 
Microsoft Exchange 

Remote Desktop Web Access 
 

Wie zijn wij? 

Nu en in de toekomst gaat IT over de gebruiker. Bossers & Cnossen beheerst en beheert het hele 
speelveld. Van narrowcasting tot en met het inrichten van een complete werkomgeving via de Cloud. 

Ons doel? Iedere gebruiker de juiste IT-middelen.  
We bestaan inmiddels ruim 30 jaar en daar zijn we erg trots op! Onze noordelijke roots zorgen voor 

een pragmatische aanpak. Afspraak is afspraak en levering binnen budget en tijd zijn voor ons dan 

ook vanzelfsprekend. 
 

Maar ook voelen we ons verantwoordelijk over hóe we dat doen. In het kader van a smaller footprint 
zijn we aangesloten bij het streven vanuit de provincie Groningen om in 2035 CO2 neutraal te zijn. Zo 

voeren we o.a. duurzaam beleid ten aanzien van vervoer en hergebruik van verpakkingsmaterialen. 

Ook bieden we meer mensen een kans om IT-vaardig te blijven door bijvoorbeeld via ons B&C Fund 
gebruikte pc’s een goede plek te geven. 

 
Wie ben jij? 

Weet jij helder te communiceren, ben je zelfstandig en kun jij risico's goed inschatten? Haal jij je 
uitdaging uit het oplossen van complexe technische storingen? Dan komen we graag met je in 

contact! 

 
Wat kun je van ons verwachten? 

Hier kom je in een gezellig team te werken! Onze voortdurende zoektocht naar nog beter en up-to-
dater gecombineerd met onze jonge én ervaren medewerkers, zorgt voor een dynamische en 

informele werkomgeving. Bij Bossers & Cnossen vind je veel afwisseling in je werk en is er volop 

ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. We doen niet aan micro-management, maar 
geven jou de vrijheid in je functie en verwachten dat jij weet hoe je jouw doelen kunt bereiken. 
 

Spreekt dit je aan? Dan kijken we uit naar jouw reactie via hrm@bnc.nl. Als we een match zien, 

nodigen wij je uit voor een kop koffie. 
 

En dan? 

Zien we een mooie kans om jou bij B&C te verwelkomen? Dan doen we je een passend voorstel. 
Naast vakantiegeld en 24 vakantiedagen (+ mogelijkheid aankoop extra dagen) bieden wij collega’s 

mailto:hrm@bnc.nl


een aantrekkelijke pensioensregeling. Daarnaast is er een fietsplan, een sportplan én een actieve 

personeelsvereniging. 

Wanneer je bij B&C aan de slag gaat, verven we je in de eerste maand blauw! Dit doen we middels 
kennismaking met alle bedrijfsonderdelen en door jou te coachen on the job voor een vliegende start. 

Wij kijken uit naar jouw komst! 
 

 

 
 


