Weet je alles van Asterisk? Dan krijg je van ons een 202!
Wij zijn ClearVox en wij zijn op zoek naar een Asterisk expert. Dat je bij ons een leuk salaris
krijgt, super fijne collega’s

, 25 vakantiedagen en een telefoon zal jou vast niet over de

streep trekken.
Als Asterisk engineer schrik jij niet van een 400 en voel je helemaal 200 na een 180.
Na een bak echte bonenkoffie begint onze dag met de controle van onze VoIP-systemen. Joris
heeft jouw assistentie nodig bij de implementatie van nieuwe functionaliteit waarvoor een
rock solid Asterisk dialplan benodigd is. Daarna belt een van onze grotere klanten dat op hun
platform een klein aantal klanten eenzijdige spraak ervaart. Jij maakt een tcpdump en
analyseert de data. Je overlegt samen met de netwerkbeheerder over de UDP-timeout
instellingen in de routers. Samen fixen jullie al snel het probleem. Later die dag overleg je
met een Kamailio engineer over de implementatie van een SIP-proxy.
Bas van support meldt jou dat een klant graag nieuwe functionaliteit wenst. Samen met de
productontwikkelaar overleg je over de eventuele mogelijkheden die Asterisk hiervoor biedt.
Oja, een auto en een tankpas krijg je van ons ook nog. Jij of een collega moet immers iedere
woensdag de bestelling bij de friettent ophalen. En óók daar hoef je niet voor te betalen.
Klinkt dit goed? Dan staat op de volgende pagina wat we van jou verwachten en hoe we de
verwachting belonen.
Tot snel!

Jij


hebt relevante werkervaring op minimaal medior niveau.



bent helemaal thuis in Asterisk en SIP.



hebt ruime ervaring met AGI



hebt ervaring met Linux Operating Systems.



hebt ervaring met IP-netwerkprotocollen en technologieën.



hebt mogelijk zelfs ervaring met PHP (OOP).



bent accuraat, flexibel en stressbestendig.



hebt een afgeronde HBO-opleiding of aantoonbaar equivalent denkniveau.



beschikt over goede communicatieve vaardigheden.



bent een echte teamplayer en kunt ook goed zelfstandig werken.



hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.



bent fulltime beschikbaar.



storten iedere maand een fijn bedrag op je rekening.



geven je ieder jaar 25 vrije dagen.



hebben een prima pensioenregeling.



geven je de keuze tussen een android en iOS-telefoon.



zetten de auto van de zaak alvast voor de deur.



maken jaarlijks 8% vakantiegeld naar je rekening over.

Wij

Locatie
Veghel/Rosmalen
Contactpersoon
Michel Weeren
Telefoon: 088-0222666
email: vacature@clearvox.nl
(geen recruiters!)

