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PDS te Culemborg is een succesvolle Benelux distributeur, partner en licentie leverancier van complementaire 

tools voor de professionele IT beheerder en software ontwikkelaar. Uitgebreide Informatie over PDS vind je op 

www.pds-site.com. Per direct heeft PDS een fulltime vacature voor een: 

Software Packaging/Security Consultant (m/v) 

Functie omschrijving: 

De nadruk van deze functie ligt op het technische vlak; de functie is ontstaan ter versterking van het huidige 

team. Je zult je voornamelijk bezig houden met pre- en post-sales activiteiten rondom “onze” tools van Avecto, 

Flexera en Raynet. Denk hierbij aan demonstraties, PoC’s, training, tech support en kortdurende consultancy 

werkzaamheden bij zowel eindklanten als business partners in de Benelux regio.  

Daarnaast draai je mee in de optimalisatie en operatie van onze eigen automatisering en marketing activiteiten. 

Wij bieden: 

 Een afwisselende technische functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng 

 Ruimte om te groeien in jouw functie met scholing en begeleiding 

 Een prettige werksfeer in een informeel, klein maar efficiënt team 

 Alle vrijheid om je eigen functioneren uit te werken binnen de door PDS gestelde doelstellingen  

 Marktconforme salariëring. Naast salaris en pensioenvoorziening werkt PDS met een resultaat 

gerelateerde commissieregeling  

 Een comfortabele en representatieve kantooromgeving naast het NS-station van Culemborg 

Wij vragen: 

Onze ideale kandidaat is een ervaren “applicatie packager” die zijn carrière verder wil ontwikkelen naar Windows 

Internals / Security en deel wil uitmaken van een klein professioneel team. 

 Enkele jaren aantoonbare ervaring met de moderne Windows OS-en, Windows Installer, App-V, 

deployment tools zoals MDT, SCCM, AD 

 Goede kennis van Windows OS W7/Server2012 en hoger, 32/64 bit architectuur, multi-user architectuur, 

windows security model, GPO 

 Basis kennis van: Vbs, Powershell, SQL server management (DB create, DB security, Connection Protocols), IIS 

(Website create en bind, Website security (integrated vs other))  

 Conceptuele kennis van: Applicatiemodel W32/64, Windows store apps, client en virtual apps (msi(x), 

AppV 4.6/5/5.1; Flexera AdminStudio of RayNet software toolskennis nuttig maar niet noodzakelijk), PKI Signature 

 Ervaring in managed IT omgevingen en migratietrajecten 

 De ontbrekende kennisgebieden zullen via scholing of zelfstudie aangevuld moeten worden 

 Zelfstandig, nieuwsgierig, houden van puzzelen aan uitdagingen waarvoor de oplossing niet direct in de 

help-file staat, resultaatgericht, creatief & administratief georganiseerd 

 Prettig in omgang zowel face2face, telefonisch als in geschrift 

 Rijbewijs en goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord & geschrift 

 

Interesse ?:  

Email je CV met korte motivatie naar odette.vanderveer@pds-site.com; wanneer dit “klikt” nodigen we je graag 

uit voor een kennismaking gesprek.  


