
IT-Consultant 
32-40 uur  I  Barneveld  I  3000 - 5000 euro 

 

Hé IT’er. Zoek jij een uitdagende baan mét een goede werk-privébalans? En wil je niet 

(meer) steeds hetzelfde IT-kunstje doen? Dan heten we je graag welkom als IT-

Consultant bij Hype.  

 

DIRECT SOLLICITEREN 

 

 

Dit is waar je terechtkomt! 
Mocht je ons niet kennen: wij zijn een 

allround IT-bedrijf. We zorgen ervoor dat 
onze klanten altijd en overal kunnen werken. 
Daarbij staan we naast ze: van strategisch 

advies en het ontwerp van hun IT-omgeving 
tot het praktische beheer en de support bij 

vragen of storingen. Je vindt ons in 
Barneveld. Lekker centraal in Nederland, 

dicht bij de A30 en dus perfect bereikbaar per 
auto.  

 

Wat ga jij doen? 

● Migraties naar de cloud, inrichten van Azure-omgevingen, een uitrol van 

Microsoft 365 bij een klant; als IT-consultant bij Hype is je werk lekker gevarieerd. 

● Je krijgt een vaste groep klanten toegewezen die op jou rekenen voor het beheer 

van hun IT-omgeving. Het gaat deels om on premise-omgevingen, dus je zit bij 

ons ook nog met je handen tussen de kabels en met je neus in de serverkast.  

● Omdat je alles weet van de IT-omgeving van ‘jouw’ klanten, kun je ze ook als geen 

ander adviseren. Je tipt ze over nieuwe IT-oplossingen en denkt mee over 

automatiseringskansen of IT-security. Daarbij schakel je regelmatig met onze 

accountmanagers: zij zijn je rechterhand voor het maken van de deals.  

● Onze accountmanagers zullen je ook regelmatig betrekken bij het opstellen van 

offertes en maken van plannen voor nieuwe klanten. Jij brengt dan de IT-kennis in 

en denkt mee over bijvoorbeeld de projectplanning.  

● Een aantal dagdelen per week ondersteun je onze supportafdeling. Komen onze 

servicedeskmedewerkers ergens niet uit? Dan duik jij in het probleem. Ook los je 

incidenten bij klanten op.  
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Wie zijn je collega’s? 
Je komt terecht in een team met 10 collega- 
consultants. De meesten zijn tussen de 18 
en 45 jaar oud. Als je meer wilt weten over 

deze functie of het team, kan je bijvoorbeeld 
even bellen met Joost of Gerrit. Je krijgt ze 

aan de lijn via 0342 - 400 510. 
 

Wanneer past deze job bij jou? 

● Je hebt minimaal een aantal jaar IT-ervaring. Dat hoeft niet per se als consultant te 

zijn. Als jij bent uitgeleerd op een support-afdeling, verwelkomen we je hier ook 

graag! 

● Waar hebben klanten écht behoefte aan? Wat is de vraag achter de vraag? Die 

manier van denken zit in jouw dna. Je werkt niet op de automatische piloot en vinkt 

geen lijstjes af, maar denkt steeds na over hoe we opdrachtgevers écht helpen.  

● In je rol als IT-consultant schakel je veel met klanten, collega’s en leveranciers. Het 

is dus lekker als je een teamplayer bent en niet bang bent om een gesprek te 

voeren.  

● Nieuwe IT-ontwikkelingen? Die heb jij al gespot voor wij er over beginnen. Je vindt 

het leuk om mee te denken over wat we daarmee binnen Hype kunnen en blijft 

jezelf steeds ontwikkelen.  

● We houden bij Hype van de gezelligheid op kantoor. Natuurlijk kun je als het nodig 

is ook een keertje thuiswerken, maar in principe is je standplaats Barneveld. 

 

 

Zo is de sfeer bij Hype 
 

Vrijmibo, bedrijfsuitjes; we hebben het 
natuurlijk allemaal. Tussen de middag 

lunchen we samen, op vrijdag komen er 
snacks op tafel. Je kunt met je collega’s een 

potje biljarten, tafeltennissen, 
tafelvoetballen of gamen. Tussendoor 

werken we natuurlijk ook gewoon keihard, 
maar de deuren staan altijd open voor een 

vraag of een praatje.  

 

Wat krijg je terug voor jouw inzet? 

Een goed salaris natuurlijk. Dat ligt tussen de 3000 - 5000 euro, afhankelijk van je ervaring 
en skills. Verder hebben we een moderne werkomgeving, is overwerk de uitzondering in 
plaats van de regel en krijg je een mooi aantal vakantiedagen. Verder zit het natuurlijk goed 
met je pensioen en hebben we nog wat andere leuke arbeidsvoorwaarden. We vertellen je 
er graag meer over als we om tafel zitten. Solliciteren maar dus! 
 



 
 

 

Zo wordt deze baan van jou 

 

Vragen? 
Bel met Etiën of Tim 
via 0342 400 510. 
We vertellen je 
graag meer over 
deze functie of over 
Hype natuurlijk.  

Solliciteren 
Stuur een mail naar 
vacatures@hype.nl 
waarin je aangeeft 
wie je bent en 
waarom je bij ons 
wilt werken. Een cv 
is fijn, maar niet 
verplicht. Je krijgt 
altijd binnen 1 dag 
een reactie van ons. 
Ook als we denken 
dat er geen match is. 

Kennismaken 
Zien we kansen? 

Dan nodigen we je 
uit voor een 

sollicitatiegesprek, al 
vinden we dat zelf 
wat zwaar klinken. 

Zie het als een 
kennismaking 

waarbij wij 
nieuwsgierig zijn 

naar jouw talent en 
jij ons alles mag 

vragen wat je wilt 
weten.  

Gesprek 
Ben jij de ware en is 

de werkliefde 
wederzijds? Dan 
doen we je een 

arbeidsvoorwaarden
voorstel en kun je 

wat ons betreft direct 
aan de slag. Of zo 

snel als jij kunt 
natuurlijk.  
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