
Wij zoeken: technisch applicatiebeheerders en Oracle database -
 beheerders, die onder alle omstandigheden het hoofd koel houden. 
Ook onder hoogspanning. 
 
Wij bieden: Uitdagende projecten bij gerenommeerde opdrachtgevers, 
zoals ondermeer Nuon, SIDN en de Nationale Postcode Loterij
• Werkplekken zowel op locatie bij de klant als op remote basis 
• De mogelijkheid om te werken in complexe, state-of-the-art ICT- 
omgevingen • Veel ruimte voor eigen initiatief en inbreng • De kans  
om mee te groeien met een jong, snel groeiend bedrijf met korte lijnen 
en een informele werksfeer • Prima arbeidsvoorwaardenpakket en 
goede opleidingsmogelijkheden.

Trivento adviseert bedrijven, organisaties en overheden  
bij het ontwikkelen van een beheerstrategie en verzorgt  
voor hen het beheer van hun applicaties en databases.  
Trivento groeit snel en is op zoek naar 10 nieuwe collega’s.

Ben jij de koele kikker die we zoeken?

Trivento zoekt 
10 koele kikkers

Reeuwijkse Poort 310 d
2811 NV Reeuwijk

Meer weten of solliciteren?
Kijk dan op www.trivento.nl

T +31 (0)182 71 15 00
F +31 (0)182 71 15 09

jobs@trivento.nl
www.trivento.nl



Wij zoeken: technisch applicatiebeheerders en Oracle database -
 beheerders, die gewend zijn geslepen oplossingen te bedenken.  
En deze slim te implementeren.  

Wij bieden: Uitdagende projecten bij gerenommeerde opdrachtgevers, 
zoals ondermeer Nuon, SIDN en de Nationale Postcode Loterij
• Werkplekken zowel op locatie bij de klant als op remote basis 
• De mogelijkheid om te werken in complexe, state-of-the-art ICT- 
omgevingen • Veel ruimte voor eigen initiatief en inbreng • De kans  
om mee te groeien met een jong, snel groeiend bedrijf met korte lijnen 
en een informele werksfeer • Prima arbeidsvoorwaardenpakket en 
goede opleidingsmogelijkheden.

Trivento adviseert bedrijven, organisaties en overheden  
bij het ontwikkelen van een beheerstrategie en verzorgt  
voor hen het beheer van hun applicaties en databases.  
Trivento groeit snel en is op zoek naar 10 nieuwe collega’s.

Ben jij de slimme vos die we zoeken?      

Trivento zoekt  
10 slimme vossen  

Reeuwijkse Poort 310 d
2811 NV Reeuwijk

Meer weten of solliciteren?
Kijk dan op www.trivento.nl

T +31 (0)182 71 15 00
F +31 (0)182 71 15 09

jobs@trivento.nl
www.trivento.nl



Wij zoeken: technisch applicatiebeheerders en Oracle database -
 beheerders, die er prat op gaan out-of-the-box te denken. En over 
muurtjes heen te kijken.  

Wij bieden: Uitdagende projecten bij gerenommeerde opdrachtgevers, 
zoals ondermeer Nuon, SIDN en de Nationale Postcode Loterij
• Werkplekken zowel op locatie bij de klant als op remote basis 
• De mogelijkheid om te werken in complexe, state-of-the-art ICT- 
omgevingen • Veel ruimte voor eigen initiatief en inbreng • De kans  
om mee te groeien met een jong, snel groeiend bedrijf met korte lijnen 
en een informele werksfeer • Prima arbeidsvoorwaardenpakket en 
goede opleidingsmogelijkheden.

Trivento adviseert bedrijven, organisaties en overheden  
bij het ontwikkelen van een beheerstrategie en verzorgt  
voor hen het beheer van hun applicaties en databases.  
Trivento groeit snel en is op zoek naar 10 nieuwe collega’s.

Ben jij de vrije vogel die we zoeken?      

Trivento zoekt  
10 vrije vogels  

Reeuwijkse Poort 310 d
2811 NV Reeuwijk

Meer weten of solliciteren?
Kijk dan op www.trivento.nl

T +31 (0)182 71 15 00
F +31 (0)182 71 15 09

jobs@trivento.nl
www.trivento.nl



Wij zoeken: technisch applicatiebeheerders en Oracle database -
 beheerders, die met jeugdig elan volwassen oplossingen aandragen.  
En deze vervolgens energiek beheren.      

Wij bieden: Uitdagende projecten bij gerenommeerde opdrachtgevers, 
zoals ondermeer Nuon, SIDN en de Nationale Postcode Loterij
• Werkplekken zowel op locatie bij de klant als op remote basis 
• De mogelijkheid om te werken in complexe, state-of-the-art ICT- 
omgevingen • Veel ruimte voor eigen initiatief en inbreng • De kans  
om mee te groeien met een jong, snel groeiend bedrijf met korte lijnen 
en een informele werksfeer • Prima arbeidsvoorwaardenpakket en 
goede opleidingsmogelijkheden.

Trivento adviseert bedrijven, organisaties en overheden  
bij het ontwikkelen van een beheerstrategie en verzorgt  
voor hen het beheer van hun applicaties en databases.  
Trivento groeit snel en is op zoek naar 10 nieuwe collega’s.

Ben jij de jonge hond die we zoeken?

Trivento zoekt  
10 jonge honden  

Reeuwijkse Poort 310 d
2811 NV Reeuwijk

Meer weten of solliciteren?
Kijk dan op www.trivento.nl

T +31 (0)182 71 15 00
F +31 (0)182 71 15 09

jobs@trivento.nl
www.trivento.nl


