
 

Network Engineer @ Bossers & Cnossen 
 
IBM Cloud | Microsoft Azure | Cisco Meraki | WiFi op basis van Cisco | Open Source  
 
Wij ontwerpen, implementeren en beheren kritische IT-omgevingen voor klanten. Veel van onze klanten 
lopen voorop; de volledige IT-infrastructuur is buiten de deur gezet. Wij zijn de ICT-afdeling van onze 
klanten. Om verwachtingen te overtreffen is het continue verbeteren van onze processen en diensten een 
topprioriteit.  
 
Onze noordelijke roots zorgen voor een pragmatische aanpak. Afspraak is afspraak en levering binnen 
budget en tijd zijn voor ons dan ook vanzelfsprekend. Onze voortdurende zoektocht naar nog beter en up-to-
dater gecombineerd met onze jonge én ervaren medewerkers, zorgt voor een dynamische en informele 
werkomgeving. Eén van de belangrijke proposities is onze Cloud propositie waaraan wij met een aantal 
gerenommeerde merken invulling geven. 
 
Houd jij je graag bezig met: 
 
- het ontwerpen en implementeren van netwerkinfrastructuren;  
- het oplossen van netwerkproblemen en verstoringen; 
- security vraagstukken en -oplossingen;  
- network automation in Ansible, en het Python network-framework; 

- Linux t.b.v. troubleshooting, monitoring & testing; 

- en het opbouwen van firewalls en het leggen van VPN-connecties?  

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. Wij staan ‘dag en nacht’ klaar voor onze klanten. Echter wij hechten veel waarde aan jouw 
leven buiten je werk. Flexibiliteit proberen wij daarom zo goed mogelijk te organiseren. 

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

personeelsvereniging. 
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