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VACATURE SYSTEM ENGINEER 
meewerken aan geavanceerde communicatiesystemen 

 

 

New Bridges ontwikkelt en levert high-tech voice processing systemen. We zijn vooral bekend van 

ons product Nerve Centre® waarmee groepen personen in noodgevallen worden opgeroepen. Je 

vindt onze systemen bij grote overheidsinstellingen, ziekenhuizen en industrie; feitelijk overal waar 

groepen mensen in noodgevallen moeten worden geïnformeerd via Apps, telefoon, SMS etc.  

Verkoop van projecten en producten vindt in hoofdzaak via ons partnernetwerk plaats, momenteel 

vooral in Nederland.  

 

De functie: System Engineer 

In deze functie realiseer je alleen, of samen met 

collega’s, projecten voor onze klanten. Je werkt meestal 

aan diverse projecten gelijktijdig. De ene dag werk je 

bijvoorbeeld voor een grote universiteit en de volgende 

dag ga je langs bij een groot chemieconcern. Wat onze 

adviseurs verkocht hebben ga jij realiseren in nauwe 

samenwerking met de klant én interne collega’s. 

Daarvoor heb je een flinke bagage aan technische kennis 

in huis en lukt het je om met die techniek de brug tussen 

klant en gewenste oplossing te maken. Bij onze 

eindklanten val je op door je brede technische kennis, je 

communicatieve vaardigheden en je vermogen om je te 

verplaatsen in uiteenlopende klantsituaties.   

 

Hoe ziet je werkweek er uit? In de regel ben je maximaal 2 dagen per week bij klanten op locatie aan 

het werk. De overige dagen werk je op kantoor en verleen je support (op afstand) of bereid je nieuwe 

projecten voor.  

 

Wij zoeken een collega System Engineer voor onze afdeling Services  

Je hebt tenminste een afgeronde relevante HBO opleiding op technisch niveau. Enkele jaren 

ervaringen in een ‘hands-on’ ICT functie waar je de brug kon slaan tussen techniek en gebruikers. Bij 

New Bridges heb je altijd te maken met een mix van heel diverse projecten die gelijktijdig je aandacht 

vragen. Je kunt aantonen dat je ervaring hebt met de dynamiek van zo’n multi-project 

werkomgeving. Je voelt je thuis in system integration en hebt uitgebreide ervaring met de 

complexiteit van de vaak complexe ICT omgevingen die je bij onze klanten aantreft. 
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New Bridges biedt:  

• Dynamische werkomgeving bij veel verschillende soorten klanten  

• Prettige omgeving om je kennis en ervaring sterk uit te breiden 

• Marktconform salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Een informele, platte organisatie met korte communicatielijnen.  

• Ontwikkelmogelijkheden passend bij je talenten en wensen. 

 

Interesse?  

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je reactie met motivatie en CV naar Hans Gorter, 

directeur van New Bridges (per e-mail via sollicitaties@newbridges.nl). Wil je eerst meer weten? 

Stuur dan je vragen per e-mail of bel ons op onderstaand telefoonnummer. Je mag er op rekenen dat 

er een uitgebreid selectie en (wederzijds) kennismakingstraject gebruikt wordt voordat er een 

eventueel contract wordt aangeboden. Let op: reageer zo snel mogelijk om meegenomen te worden 

in de 1e selectieronde.   

 

Twee dingen die niet op prijs worden gesteld:  

1. simpelweg je c.v. insturen zonder motivatie waarom je denkt bij ons te passen  

2. acquisitie naar aanleiding van deze vacature (t.a.v. alle callcenters, adviseurs, bemiddelaars 

etc: dat betekent dus niet bellen/mailen etc.)  

 

New Bridges  

Calandstraat 44  

3316 EA Dordrecht  

+31 (0)88 6600333 

www.newbridges.nl 

www.nervecentre.nl 
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