Sr. Systeembeheerder met MS Exchange specialisatie
Het bedrijf:
Mijn klant streeft een betrouwbare, oplossing- en klantgerichte service organisatie
na. Speerpunt hierin is om vanuit de Skilled Servicedesk, Systeembeheer en
Projectmanagement hun klanten qua continuïteit een optimaal werkende ICTomgeving (beschikbaar, goed presterend, veilig en tegen acceptabele kosten) te
garanderen. Zij geloven in het belang van professionele dienstverlening en
gebruikersbetrokkenheid. Daarnaast zien ze de noodzaak om op technologisch
gebied bij te blijven en vanuit de pure klantbehoefte eenvoud na te streven in het
veelal complexe ICT landschap. Naast beheer en projectmanagement zijn
Domotica en Unified Communication (beeldtelefonie, video conferencing)
belangrijke focusonderwerpen in de strategie van dit sterk groeiende IT-huis.
De afgelopen twee jaar heeft dit bedrijf een flinke groei in aantal opdrachten en
medewerkers gekend en deze groei zal ook de komende periode gestaag verder
gaan. Dit heeft ertoe geleid dat zij onlangs onze organisatiestructuur hebben
aangepast waarbij de activiteiten van beheer en projecten zijn opgesplitst in twee
aparte organisatieonderdelen. Hiermee is ruimte gecreëerd om meer focus aan te
brengen in de specifieke werkzaamheden voor beheer en projecten. Groei brengt
met zich mee dat ze moeten inspelen op veranderingen, hun moeten aanpassen
aan nieuwe situaties en vereist een bepaalde mate van flexibiliteit.
Zij zijn op zoek naar een echte kenner van MS Exchange!
In deze functie ben je in een ervaren systeembeheerder waarbij je de eerst
verantwoordelijke voor de MS Exchange omgevingen bij hun klanten bent. Het
meedraaien in projecten is voor jou een welkome uitdaging. Je bent ook in staat
om de minder ervaren collega’s een duwtje in de goede richting te geven.
Heb jij?
– Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie
– Gedegen kennis en ervaring met MS Exchange 2013/2010
– Gedegen kennis en ervaring met Windows Server 2012
– Certificering voor Exchange
– Kennis van ITIL is een pre
– Kennis van VMware, Citrix of Cisco 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
– In bezit van rijbewijs B
Mijn klant biedt:
Een prettige werkomgeving
Marktconform salaris
8% vakantietoeslag
24 vakantiedagen (full time)
Mogelijkheid om 40, 36 of 32 uren te werken
Collectieve pensioenregeling
Mobiliteitsregeling
Herken jij je in het bovenstaande en wil je verder meebouwen aan het succes van
deze top organisatie stuur dan je motivatie en uitgebreide CV aan Remko Boel. Ik
neem direct contact met je op!

