Mijn klant groeit en zoekt een talent in Netwerkbeheer!
NETWERK-/SYSTEEMBEHEERDER
Ben jij een ervaren en enthousiaste netwerk-/systeembeheerder en zoek je een nieuwe
uitdaging? Begin het nieuwe jaar goed en begin bij dit TOP IT-huis in Arnhem!
Het bedrijf:
Mijn klant richt zich met name op het beheer van infrastructuren van hun klanten. Hun
specialisme is het beheren van de ICT-infrastructuren binnen de zorg. Het team bestaat uit
professionals die gezamenlijk werken aan een passende oplossing voor de klant. Nononsense, snel schakelen, flexibiliteit en korte lijnen kenmerken onze werkwijze.
Functieomschrijving
In de functie van netwerk-/systeembeheerder heb je een breed takenpakket. Je bent
verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de technische infrastructuur, van zowel hun
klanten als hun eigen netwerk, en dan met name het LAN en WAN. Dit doe je samen met
jouw collega netwerk-/systeembeheerder. Je bewaakt de performance, beveiliging en
continuïteit van de netwerkcomponenten en richt je daarbij op het voorkomen van
onvolkomenheden en doet verbeter- en/of uitbreidingsvoorstellen. Tevens voer je jouw
voorstellen zelf uit en lost systeemstoringen en incidenten op welke niet door de 1e lijn
opgepakt kunnen worden. Je bent verantwoordelijk voor de actualiteit van de documentatie
en tekeningen en zorgt voor relevante rapportages en informeert betrokkenen daar waar
nodig. Je houdt de marktontwikkelingen in de gaten en reserveert tijd voor innovatie.
Daarnaast wordt je betrokken in projecten waar je jouw kennis op het vlak van ontwerp en
design kunt laten gelden. Mijn klant vindt het belangrijk dat je topkwaliteit levert en geeft je
de vrijheid om je verder te ontwikkelen waarbij je zelf richting aan je loopbaan kunt geven.
Wat neem je mee?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie
Minimaal HBO werk- en denkniveau
Gedegen kennis en ervaring met Windows Server 2012
Kennis van ITIL is een must
CCNA gecertificeerd
Kennis van VMware, Citrix is gewenst
Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel in woord als geschrift
Goede communicatieve eigenschappen
Een gedreven professional met een klantgerichte en stressbestendige instelling
Een analytische en creatieve denker
Woonachtig in Arnhem of omstreken (straal 35km)

•

In bezit van rijbewijs B

Wat stelt mijn klant daar tegenover:
•
•
•
•
•
•

Een informele en prettige werksfeer
Marktconform salaris
8% vakantietoeslag
24 vakantiedagen (full time)
Mogelijkheid om 40 of 36 uur te werken
Collectieve pensioenregeling

Enthousiast? en wil je verder meebouwen aan het succes van deze fantastische organisatie?
Stuur dan je motivatie en uitgebreide CV per mail aan Remko Boel. Ik zal direct contact met
je opnemen!

