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JUISTE KOERS
Augustus vorig jaar heeft neomax de sleutels in ontvangst genomen van haar nieuwe vestiging in Amersfoort. Vanwege de groeiende vraag naar IT-professionals in deze regio en de goede bereikbaarheid is er
gekozen om uit te wijken naar de centraal gelegen stad.
Eerder in 2018 opende wij al onze 2e vestiging in
Rotterdam en dit jaar is daar Nijmegen aan toegevoegd.
De vraag naar IT’ers stijgt nog steeds naar een recordhoogte. Er is sprake van sterke krapte op de IT-markt en
door het hoofdkantoor naar Amersfoort te verplaatsen,
maakt neomax het deze groep makkelijker om naar hen
toe te komen.

Zij zijn verantwoordelijk voor onboarding, coaching en
begeleiding van onze IT-professionals. Omdat we ook
onderzoek doen naar de generatie Y en Z in de IT-branche,
weten wij hen op de juiste wijze te binden en boeien.
Het komend jaar hebben wij een sterke focus op de
ontwikkeling van onze IT-professional. Hiervoor gebruiken
wij een hypermodern leerplatform van MyCademy. Elke
IT-er heeft met dit platform zijn eigen gepersonaliseerde
neomax omgeving en inzicht in zijn of haar studievoortgang, activiteiten en kennisbibliotheek.
We hebben hiermee een aantal mooie stappen gezet en
zitten op de juiste koers!

In 2018 realiseerde neomax een omzetgroei van 20
procent en wij verwachten dat de groei ook dit jaar alleen
maar zal toenemen. Patricia Smink-Sandel, COO van
neomax: “We willen de komende jaren gaan verviervoudigen. Een centraal gelegen pand speelt daar een belangrijke rol in. We willen graag goed bereikbaar zijn voor
nieuwe IT-talenten en het zo laagdrempelig mogelijk
maken voor hen om naar ons toe te komen. Samen met
deze talenten kunnen we inspelen op de grote vraag naar
IT-professionals in deze regio en opdrachtgevers nog beter
faciliteren”. Naast de uitbreiding van deze locaties hebben
we ook fieldcoaches toegevoegd aan ons team.

“

Patricia Sandel
Managing Director
neomax

Samen met deze talenten kunnen we inspelen
op de grote vraag naar IT-professionals in deze
regio en opdrachtgevers nog beter faciliteren

NEOMAX EEN ERKEND LEERBEDRIJF
Neomax is een erkend leerbedrijf. Daarmee geeft samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SSB) aan dat neomax de juiste faciliteiten biedt om IT-studenten verder op te leiden binnen onze IT-Academy.
Een erkenning om trots op te zijn!
HET SBB
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven of SBB,
is in het leven geroepen om beroepsonderwijs en bedrijfsleven beter
op elkaar af te stemmen. De twee partijen werken samen om
studenten de beste praktijkopleiding te geven en uitzicht op een baan.
Zo krijgen studenten de beste opleiding en krijgen bedrijven de
vakmensen die ze nodig hebben.

PREMIUMLABEL NMX SOLUTIONS GOED VAN START
Om aan de groeiende vraag naar senior IT’ers te voldoen
heeft neomax vorig jaar een nieuw premium label gelanceerd; IT-dienstverlener NMX Solutions! Dit label is
gestart met de detachering van IT-specialisten in senior
functies. De organisatie focust zich voornamelijk op
system engineers en IT-consultants in de zorgsector en
non-profit organisaties. NMX Solutions, gelegen in
Nijmegen, is opgezet om klanten te voorzien van de
juiste technologische kennis ter ondersteuning van
businessprocessen.

Sparringpartner voor opdrachtgevers
De aanpak van NMX Solutions verschilt wezenlijk van
andere spelers op de markt. De IT-dienstverlener gaat voor
langdurige waardecreatie, wat betekent dat er sterk vanuit
klantperspectief wordt gehandeld. Hierdoor zit NMX
Solutions niet tegenover de klant, maar naast de klant en
denken zij mee met de bedrijfsdoelstellingen van de
opdrachtgever en analyseert deze alvorens een IT-oplossing geboden wordt. Martijn Vriesde, Business Manager
NMX Solutions, vertelt over de innovatieve werkwijze:

De focus van de dienstverlener ligt op de volgende vier
IT-domeinen: cloud computing, infrastructuur, workspace
solutions en security. In deze domeinen is de vraag naar
senior specialisten groot en hiermee lost NMX Solutions
een steeds groter vraagstuk in de IT op. Zowel zorginstanties als non-profit organisaties richten zich in toenemende
mate op de cloud, hybride en virtuele toepassingen. De
aankomende tien jaar gaan deze instanties aan de slag
met ontwikkelagenda’s, waar veel (externe) kennis voor
vereist is. Specialistische IT’ers met ruime ervaring komen
bij deze projecten goed van pas.

“In mijn carrière heb ik het belang van intensief klantcontact
ondervonden. Met NMX Solutions maken we het verschil
door de klantvraag goed voor ogen te hebben en te houden. Dat is waarmee we ons onderscheiden en waarmee
we de juiste oplossing bieden.
We zijn gestart met de ambitie om langdurige en succesvolle samenwerkingen aan te gaan. Dit kan alleen als
je je klant door en door kent. Ik kijk dan ook erg uit naar
alle gesprekken die ik dit jaar mag gaan voeren. 2019 is
het jaar waarin we NMX Solutions gaan uitbouwen tot een
belangrijke IT-dienstverlener binnen de vier IT-domeinen.“

BENIEUWD NAAR DE IT-SPECIALISTEN VAN NMX? TWEE NMX’ERS STELLEN ZICH GRAAG VOOR:
Marco - IT-Technologist

Patrick - IT-Technologist

Mijn naam is Marco, ik ben 34 jaar en inzetbaar als
systeembeheerder in de regio oost/midden Nederland. Ik heb ervaring met het ontwerpen, migreren,
implementeren en beheren van grootschalige
Microsoft Windows, VMware en Hyper-V infrastructuren. Daarnaast heb ik ervaring met System Center
Suite, Veeam en Data Protection Manager.

Mijn naam is Patrick, ik ben 49 jaar en inzetbaar als
Citrix beheerder in de regio midden/west Nederland.
In de afgelopen 26 jaar heb ik veel ervaring opgedaan met het migreren, implementeren en beheren
van Microsoft Windows, Citrix, SCCM en RES PowerFuse omgevingen.

Qua migraties voer ik Office 365 migraties uit en richt ik
SharePoint in. Deze ervaring onderbouw ik met de
certificaten: MCSA Server 2012, Microsoft Server 2008R2,
MCITP 2008, ITILv3, VMware VCP 5 en VCP 6.

Deze kennis onderbouw ik met de certificaten: System
Center 2012, MCSE 2003, MSCA 2008, ITIL V2 en MCSA
70 – 410, Citrix XenApp and XenDesktop 7.15.

“Binnen Citrix ken ik geen geheimen, ik zet deze kennis
dan ook graag in voor een optimale IT-inrichting”

“Ik help ondernemingen bij het proactief beheren van
Windows, cloud en VMware omgevingen”
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NEOMAX WINT AANBESTEDINGEN

Wij zijn trots op het feit dat we de afgelopen periode een aantal aanbestedingen hebben gewonnen.
Zo leveren wij vanaf heden IT-personeel aan het ICT Rijk van Nijmegen. In oktober van het afgelopen jaar is het
contract ondertekend en sinds januari is onze eerste IT-professional gestart. We hopen hiermee een bijdrage te
leveren aan het professionaliseren van de IT-afdeling van Het Rijk van Nijmegen. We kijken uit naar een succesvolle
samenwerking, waarbij wij hen de komende periode gaan helpen bij het verder samenstellen van de IT-afdeling die
altijd op de juiste sterkte is.
Het Rijk van Nijmegen is niet de enige aanbesteding die we hebben gewonnen en waar we van start zijn gegaan.
Zo zijn we ook een samenwerking aangegaan met Europol, UvA/HvA, Gemeente Amsterdam, Gemeente Ede en
Accell IT.

DETACHERING
IT-infrastructuur is nogal belangrijk voor jouw organisatie. Cruciaal zelfs, zouden wij zeggen. Logisch dus dat je
op zoek bent naar goede IT-support of IT-beheer professionals die snel zijn ingewerkt. Vind die nog maar eens
in deze tijden.
Wij kennen die goede IT’ers en weten wat zij zoeken. We zijn daarmee jouw ideale matchmaker omdat bij ons
mensen altijd van rechts komen. We kennen dus zowel jou als onze IT-professionals goed, heel goed. En dat levert
hele mooie matches op.

BESCHIKBARE IT-PROFESSIONALS
Mark

Remco

Rachid

Jr. support engineer

Werkplekbeheerder/
Jr. systeembeheerder

Sr. (on-site)/skilled
support engineer

Vakvolwassen - behulpzaam vriendelijk

Rustig - loyaal oprecht

Mbo ICT niveau 3 Ruim 13 jaar werkervaring MCSA Windows 7 - MCSA Server
2012 - ITIL v3 - Office 365

Mbo
Ruim zeven jaar relevante
werkervaring in verschillende
branches en Enterprise omgevingen- ITIL V3 en WIndows 10
gecertificeerd

Klantvriendelijk - teamplayer sociaal en communicatief
vaardig
Hbo (gevolgd)
Mbo ICT beheerder niveau 4
Ruim een jaar relevante stage
ervaring in verschillende Enterprise
omgevingen en branches- ITIL V3
- MCSA WIndows 8 gecertificeerd

Benieuwd naar onze diensten? Neem contact met ons op!

Kantoren
Amersfoort
Amsterdamsestraat 24
3812 RS Amersfoort
tel 088 536 37 29

neomax.nl

Rotterdam
Haringvliet 90
3011 tg rotterdam
tel 010 20 048 00

werkenbijneomax.nl

Nijmegen
Kerkenbos 1019
6546 BB Nijimegen
tel 088-536 37 29

info@neomax.nl

