
 
 

SKS Professionals is hard bezig met de uitbreiding van ons team van Professionals. Jullie 

kunnen ons hier goed mee helpen, aangezien jullie erg dicht bij het vuur zitten. Wij maken 

dan ook graag gebruik van jullie netwerk, maar natuurlijk niet zonder een passende 

beloning! 

 

Wat verwachten wij van een nieuwe Professionals (in het kort): 

- Een afgeronde ICT opleiding MBO 4 of HBO opleiding;  

- Minimaal 3 jaar ervaring als Systeembeheerder in een grote omgeving; 

- Ervaring met Windows Server 2008 en Windows Server 2012; 

- Minimaal MCSA Server 2012; 

- Bij grote voorkeur ook een recente MCSE titel; 

- Aanvullende certificeringen voor bijvoorbeeld Hyper-V, VMWare, SCCM, Citrix, etc. 

 

Daarnaast is het belangrijk dat deze nieuwe collega’s woonachtig zijn in de ruit waarin wij 

werken, te weten Rotterdam/Den Haag/Amsterdam/Utrecht, en dat zij in het bezit zijn van 

een rijbewijs B.  

 

Beloning 

- €100,- bruto als de kandidaat op gesprek komt 

- €100,- bruto als de kandidaat start als nieuwe collega 

- €800,- bruto als de kandidaat in dienst blijft na zijn proeftijd 

 

 

Daarnaast hebben wij ook een hoop andere vacatures, namelijk voor functies waarbij de 

kandidaat direct bij de klant in dienst gaat of via een deta-vast constructie. 

Deze vacatures kun je makkelijk terugvinden op http://www.skspro.nl/vacatures/ 

 

Beloning 

- €50,- bruto als de kandidaat op gesprek komt 

- €50,- bruto als de kandidaat start in zijn nieuwe functie 

- €400,- bruto als de kandidaat in dienst blijft na zijn proeftijd 

 

 

Ben jij succesvol in het werven van goede kandidaten, dan willen wij dat ook graag extra 

belonen. Voor alle soorten vacatures geldt: 

- Je ontvangt een dinercheque t.w.v. €150,- bij de 3e persoon die na zijn proeftijd in 

dienst blijft 

- Je ontvangt een weekendjeweg-bon t.w.v. €250,- bij de 5e persoon die na zijn 

proeftijd in dienst blijft 

 

 

Belangrijk!  Het moet voor SKS duidelijk zijn dat de kandidaat via jouw netwerk bij ons 

terecht is gekomen. Zorg er dus voor dat jij deze kandidaat zelf bij ons aanbiedt of dat deze 

kandidaat jouw naam benoemt bij de sollicitatie! 

http://www.skspro.nl/vacatures/

