Integratie specialist
Ben jij onze nieuwe Wesley?
Wesley is één van onze integratie experts waar we supertrots
op zijn. Als Integratie expert is hij verantwoordelijk voor de
integraties van diverse ITSM-tools die worden gebruikt bij onze
klanten. Hij analyseert Integratie wensen en vertaalt deze naar
technische oplossingen. Wesley bouwt de integraties en
onderhoudt deze. Zo zorgt hij ervoor dat de systemen van de
klanten naadloos met elkaar integreren. Hij weet dat klanten
graag oplossingen horen in plaats van problemen. Daar helpt hij
dan ook bij. Naar volle tevredenheid van onze klanten. Ook die
van Wesley.

Joost-IT

De week van Wesley

Meegaan met de constante veranderingen en innovaties binnen de
huidige IT. Het in beweging krijgen van afdelingen en werknemers.
Het geeft ons al jaren ‘food for thought’. Hoe kunnen we onze
klanten hierin het beste adviseren en begeleiden?
Zo reflecteren we vrijdagmiddag veelal op
projecten waar werkmethodieken als Agile
en technische IT-tools in elkaar overgaan.
We vinden telkens oplossingen door te
blijven zoeken naar de eenvoud. Dit levert
ons in deze complexe wereld voortdurend
resultaten op. Bijvoorbeeld in termen van
effectiviteit en toepasbare eenvoud.
Want daar staan wij voor. Duidelijkheid voor medewerkers door het
voortouw te nemen. Simpele spelregels over openheid en
eerlijkheid. Beheer van tooling gewoon praktisch uitvoeren.
Eenvoudig én effectief. Dat geeft ons werkbare oplossingen en de
juiste mind-set. Eenvoud dient de mens. En onze klanten.

Maandag
Vandaag is Wesley bezig met het verder opzetten van het
integratie platform van Joost-IT. Op dit platform draaien
diverse interfaces die de systemen van klanten en
leveranciers aan elkaar koppelen. Dit platform moet robuust
en makkelijk onderhoudbaar zijn.

Dinsdag
Deze dag naar een klant waar een ITSM-implementatie
project loopt. Ze willen graag een integratie met een
leverancier. Wesley doet mee in een workshop om de
functionele vraag helder te krijgen zodat hij de interface
kan bouwen.

Woensdag
Vrije dag! Even lekker niks doen! De ochtend besteedt hij aan
het spelen van Fortnite. ’s Middags gaat hij nog even de stad
in waar hij ook wat vrienden ontmoet!

Donderdag
Als Integratie Specialist ben je de
expert op het gebied van
integraties richting onze klanten. Je
achterhaalt de functionele en
technische wensen met betrekking
tot een integratie en vertaalt deze
naar technische oplossingen. Die
je zelf implementeert.
Ervaring met API, SOAP, REST,
JSON en XML is belangrijk in deze
functie. Je snapt de principes van
deze technologieën en kan ze
toepassen. Kennis van ITSM
tooling is een pre maar niet
noodzakelijk.

Opbouw vergoeding
Bij Joost-IT vinden we dat een eerlijke vergoeding niet alleen bestaat
uit salaris. Zo hebben we voor iedere medewerker een ruim
opleidingsbudget,
een
mooie
bonus-regeling
en
een
mobiliteitsvergoeding. We gaan graag met je in gesprek over hoe de
verdeling er voor jou uit zou komen te zien.

Belangrijke dag vandaag! Er moeten diverse interfaces
opgeleverd worden aan een klant. De dag staat dan ook in
het teken van de laatste testen uitvoeren op de interfaces en
overdracht aan de klant. Er zit nog een klein foutje in de
interface, die moet er echt uit.

Vrijdag
Vandaag een Fieldmanagement overleg. Welke opleidingen
wil Wesley gaan doen en welke doelstellingen wil hij komend
kwartaal stellen? Daarna het technische ontwerp afmaken
voor de integratie bij de klant.

Weekend

Zaterdag lekker sporten en op pad met vrienden! Zondag
zien we wel weer!

Herken jij jezelf in dit profiel? Wil jij jezelf verder ontwikkelen?
Vind je het leuk een bijdrage te leveren aan de groei van
Joost-IT?
Kom dan eens langs voor een kop koffie!
www.joost-it.nl
Joost@joost-it.nl
085-0498810

