Vacature: Systeembeheerder (fulltime)
IT Zaken bestaat uit een hecht team met ervaren medewerkers die dagelijks hun kennis uitbreiden. Deze kennis wordt constant gedeeld met
elkaar en blijven we elke dag leren, waar onze klanten de vruchten van plukken. We zijn graag persoonlijk betrokken met de onze klanten die hun
ICT uitbesteden bij ons. Dit betekent dat we meedenken over verschuivingen in technologie en dat we eventuele problemen snel kunnen verhelpen. Door middel van proactief beheer lossen wij IT-problemen op voordat u er hinder van ervaart.

Je bent analytisch, onderzoekend en oplossingsgericht van aard. Je hebt goede luistervaardigheden, je begrijpt waar een gebruiker behoefte aan heeft en wil een expert zijn in je werkgebied

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Als systeembeheerder bij IT-zaken word je verantwoordelijk voor het beheer en draaiende houden van de ICT-infrastructuren van onze klanten. Je
zet de eisen en wensen van de klant samen om naar een goede functionele vraag, schrijft het bijbehorende plan van aanpak en voert de wijziging
door in de infrastructuur.Je bent daarbij communicatief en klantvriendelijk. Je bent niet bang om te bellen of bij een klant op bezoek te gaan en
zorgt ervoor dat incidenten snel en structureel opgelost worden. Je werkt vanuit ons kantoor in Made maar je gaat 2-3x per week langs bij onze
klanten. We hebben een gezellig, hecht maar bovenal professioneel team.
Hieronder nog even wat kerntaken:
•
•
•
•
•
•
•

Je zorgt voor continuïteit en een optimaal werkende ICT-infrastructuur
Je maakt wijzigingsvoorstellen en onderhoudsplannen
Testen en implementeren van nieuwe systemen
Proactief en reactief onderhoud aan servers, netwerkapparatuur, laptops
Tweedelijns gebruikersondersteuning
Ondersteunen bij IT-projecten
Verder automatiseren van beheertaken

Het zou leuk zijn als
•
•
•
•

Je hebt minimaal MBO-werk & denkniveau;
Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een technische en/of adviserende rol;
Je hebt aantoonbare professionele kennis en ervaring op het gebied van: Microsoft (Windows server, Office365, Exchange, Azure en AD)
VMware, Veeam, Cisco
Je bent bereid nieuwe technologie te adopteren en je hiervoor te certificeren.

Wat wij bieden
•
•
•
•

Een auto, telefoon en laptop van de zaak
Mogelijkheid om je verder te ontwikkelen door middel van training en opleiding
Een interessante en uitdagende omgeving, waarin je samen werkt met leuke collega’s in een informele sfeer.
En niet te vergeten, een prima salaris! Tussen de €3000 en €4000 bruto

Ben jij gedreven en heb je de potentie om met ons mee te groeien? Voel jij je als een vis
in het water binnen een informele organisatie met hands-on mentaliteit? Stuur dan jouw CV en motivatie
naar info@it-zaken.com

