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Wie zijn wij?   
 
Bytesnet is een innovatief, duurzaam en groeiende onderneming op het gebied van datacenter- 
en clouddiensten. Bytesnet levert het fundament onder een veilige en duurzame digitale 
samenleving. Vanuit onze unieke Data Competence Centers geven wij data daadkracht!   
  
Wat doen we?   
 
Wij leveren de digitale infrastructuur van onze klanten met diensten op het gebied van 
Colocatie, High Performance Computing, Cloud en Connectiviteit. Als 100% Nederlands bedrijf 
bieden we volledige transparantie en controle over klantdata. We zijn dichtbij, toegankelijk en 
vooral actief in het publiek-private domein.  
 
Hoe werken wij?  
 
Wij geloven in een samenwerking waarbij mensen elkaar persoonlijk (leren) kennen en daardoor 
proactief handelen. Met vertrouwen in de Nederlandse innovatiekracht van bedrijven, 
onderwijs en wetenschap bewaren, ontsluiten en distribueren wij data in onze 
datacenters, onze eigen IaaS Cloud en datacenters van derden.  
Wij zijn nuchter en ondernemend met een unieke focus op veiligheid en duurzaamheid.  
 
Waar doen we het voor?  
 
Wij geloven dat de kracht van data, samen met de daadkracht van mensen, kan leiden tot een 
duurzame en betere wereld van morgen. Hieraan leveren wij graag onze bijdrage met onze 
dienstverlening, door onze innovatie(s) en het verbeteren van energieprestaties in de gehele 
keten. Dit zien wij als de enige duurzame weg om de explosieve groei in data, een positieve 
bijdrage te laten leveren aan onze digitale samenleving. Wij laten daarmee zien hoe de wereld 
van morgen nu al in de praktijk kan worden gebracht.  
 
Functieprofiel 
 
Als Datacenter Engineer maak je deel uit van ons technische team. In jouw rol werk je nauw 
samen met je collega’s van de techniek. Deze afdeling wordt geleid door onze Teamlead 
Datacenter Operations.  

Het verlenen van de datacenterdienstverlening. Het realiseren en ondersteunen van de 
afgesproken resultaten met onze klanten is het fundament van ons bedrijf. Hierin speel jij met 
jouw collega’s een heel belangrijke rol. 

De organisatie, de manier van werken, het team, de daarbij behorende processen en IT-
systemen willen telkens blijven optimaliseren. Want wat vandaag perfect gaat kan morgen altijd 
beter. Enerzijds om de afgesproken kwaliteit aan klanten te kunnen leveren en anderzijds om 
meer routine in de organisatie te brengen. Dit creëert ruimte voor persoonlijke aandacht aan 
medewerkers en klanten en de organisatie zich continu te laten ontwikkelen. Dit om klaar te zijn 
voor de toekomstige behoeften van onze klanten en andere stakeholders. 
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In de dagelijkse operatie zul je acteren op een moderne en systematische manier van werken. 
Dit onder leiding van de Teamlead Datacenter Operations waarbij proactief wordt gehandeld om 
de afgesproken kwaliteit van diensten te waarborgen. Dit geldt voor de KPI’s voor onze klanten 
vanuit ServiceDelivery en ook het functioneren van alle technische installaties die daaraan ten 
grondslag liggen. Het gaat hierbij om kwaliteitsbeheer op operationeel niveau. 

Ook zul jij bijdragen aan uitvoeren en het op orde houden van de processen, procedures en 
documentatie. Er wordt netjes, efficiënt en effectief gehandeld. 
 
 
Functie-eisen  
 
Jij bent mogelijk onze Datacenter Engineer wanneer je minimaal beschikt overeen MBO 4 
diploma van een opleiding elektrotechniek of koeltechniek. Affiniteit met IT als ook een 
genomineerde E/W opleiding zijn pré’s. 
 
Gezien je binnen onze organisatie veel vrijheid krijgt om jouw functie uit te oefenen vinden we 
de onderstaande competenties van belang: 
 
 

 Standplaats Groningen, 
 Je bent representatief naar klanten en medewerkers, 
 je beschikt over een Hands on mentaliteit, 
 Uiteraard ben je voldoende technisch onderlegd om de installaties en de  

 technische werking van een datacenter te begrijpen, op basis waarvan externe  partijen 
adequaat kunnen worden aangestuurd, 

 Collega’s zien jou als een teamplayer. Zelfstandig kunnen werken is belangrijk  
maar samen kunnen werken is essentieel, 
 Je bent klant- en servicegericht en zet de dienstverlening en klanten centraal, De 
gewenste collega acteert voortvarend om problemen op te lossen maar is bovenal in staat 
om de juiste processen en routines uit te voeren zodat mogelijke verstoringen tijdig 
worden gesignaleerd en voorkomen worden, 
 Je bent accuraat, 
 Door relevante cursussen/ opleidingen beschik jij over een up-to-date niveau van 
kennis, kunde en vaardigheden, 
 Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift en beschikt oever een 
voldoende beheersing van de Engelse taal om ook met internationale, 
 Contacten te kunnen werken, 
 Bereidheid om wanneer gewenst te reizen naar Rotterdam.  

 
 
In dat geval zijn wij graag bereid in jou te investeren.  
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Arbeidsvoorwaarden  
 
Allereerst kom je terecht in een succesvolle, groeiende en innoverende organisatie. Je wordt 
omringd door gemotiveerde en fijne collega’s. Samen laten wij dagelijks zien dat ambitie, groei, 
(zelf)ontplooiing en een informele werksfeer hand in hand gaan.  
 
Bij deze uitdagende positie mag je natuurlijk rekenen op bijpassende primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden zoals:  
 

 Een uitstekend salaris;  
 25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld per jaar;  
 Een prima pensioenregeling waarvan Bytesnet 50% voor haar rekening neemt;  
 Standplaats; en er gaat niets boven Groningen; 
 De lekkerste en meest duurzame koffie die er is!  

 
Sollicitatie  
 
Ben je enthousiast bent geworden om ons team in Groningen te versterken? 
Solliciteer!!! 
 
Stuur zo spoedig mogelijk je CV en motivatie naar hr@bytesnet.nl waarin je duidelijk maakt 
waarom we met jou in gesprek moeten gaan.   
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