uw zakelijke communicatiespecialist
Panas is een totaalleverancier van telecomoplossingen en geïntegreerde communicatie
platformen. Wij zijn uitgeroepen tot de meest innovatieve cloud partner met uniek Business
Model. Panas heeft duidelijk gekozen om een 4-tal doelgroepen te bedienen: Makelaardij,
Advocatuur, Financiële Dienstverlening en Automotive.

GEVRAAGD:

Meewerkstudent afdeling R&D
Als meewerkstudent afdeling R&D identificeer, ontwerp, realiseer, ondersteun, en documenteer je alle diepgaande (bedrijfs-)
technische vraagstukken van Panas. Dit alles wordt uitgevoerd met het doel om de dienstverlening te verbeteren of het
technisch portfolio van Panas uit te breiden door uitbreidingen te bouwen op de huidige diensten of producten.
Naast deze taken ben je inhoudsdeskundige van alle technische diensten binnen het bedrijf, wordt je als technical-sales
consultant meegenomen naar uitdagende salestrajecten en heb je regelmatig contact met partners en ontwikkelaars om op
technisch inhoudelijk niveau te overleggen over nieuwe ontwikkelingen.
Er wordt van je verwacht een echte ‘multitasker’ te zijn. Alle lopende trajecten dienen bewaakt, opgevolgd en begeleid te
worden en binnen de gestelde deadlines afgerond te zijn. Het aantal lopende trajecten ligt nooit lager dan 4 en loopt gemakkelijk op.
Je staat aan de basis van vele nieuw in te zetten technologieën en er wordt van je verwacht dat jouw technische visie kunt
vertalen naar concrete, realiseerbare en flexibele oplossingen.
Communicatie is een groot deel van de functie. Jezelf op C1+ niveau technisch inhoudelijk kunnen uitdrukken in Nederlands
en Engels is een ‘must’. Duitse leesvaardigheid op niveau B2 is gewenst.
Een combinatie van technisch inzicht, projectmatig werken en sociale vaardigheden is belangrijk om deze veelzijdige en
uitdagende functie optimaal te kunnen vervullen.
Je werkt aan de hand van een ontwikkelagenda welke regelmatig wordt bijgesteld.
Het volgende is cruciaal in het vervullen van de functie:
• CCNA niveau netwerkkennis.
• HBO+ denkvermogen.
• Kennis van en ervaring met VBS, Lua, en/of Powershell.
• Kennis van en ervaring met OO-programmeren.
• Projectmanagementvaardigheden.
• Conceptueel denker.
• Goede researchvaardigheden.
• Het kunnen formuleren en uitdragen van jouw mening.
• Technische kennis van de opbouw en werking van de OSI stack, SIP en RTP.
• Up-to-date kennis van de Hosted telefoniesector.
• Goede presenteervaardigheden.
Daarnaast bieden wij jou:
• Een prima salaris.
• De mogelijkheid om veel te leren binnen een snelgroeiende organisatie.
• Een innovatief team.
Interesse?
Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief en CV op het emailadres f.tetteroo@panas.nl. Dit adres is van Frank Tetteroo,
CEO van Panas Nederland. Voor toelichting is hij ook bereikbaar via telefoonnummer 073 523 23 30.

