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Systeembeheerder
Ben jij een leergierige, pro-actieve ICT beheerder en wil jij werken in een overheidsbedrijf
met moderne ICT voorzieningen? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Dit ga je doen:
Als systeembeheerder ben je verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de
ICT infrastructuur primair ondergebracht in onze eigen 2 datacenters in de regio. Je biedt
ondersteuning op verschillende lagen, waaronder infrastructuur, backend, hardware en
software, je lost IT gerelateerde vragen per telefoon, per e-mail of persoonlijk op.
Onder je primaire verantwoordelijkheden valt het beheer en de inrichting van de backup
omgeving, V-center en ESX virtuele infrastructuur, Microsoft/Azure Active Directory,
Microsoft Server 2016, Exchange 2016, Anti-Malware (Trend Micro Deep security).
Je draagt zorg voor een goede documentatie en dient wijzigingsvoorstellen in ter
verbetering van de infrastructuur en/of beveiliging. Ook ben je als systeembeheerder
verantwoordelijk voor bewaking van de stabiliteit en beschikbaarheid. Daarnaast verzorg je
het opsporen, analyseren en oplossen van IT-storingen en de daarbij behorende
documentatie.
Je volgt de relevante marktontwikkelingen binnen je vakgebied en doet verbetervoorstellen
in het kader van lifecycle management en technologische ontwikkelingen. Naast
beheerstaken werk je in multidisciplinaire teams aan innovaties en projecten.
Dit heb jij in huis:
 Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbaar ervaring op het gebied van support en beheer;
 Je hebt een HBO werk- en denkniveau;
 Je hebt ruime kennis en ervaring met diverse Vmware virtualisatie, waaronder VM
Ware Vsphere 6.5 en hoger en Horizon 7 en Microsoft Server producten;
 Je hebt ervaring met werken volgens ITIL- en projectmatige methodieken;
 Kennis van computer en storage oplossingen van Dell en Pure Storage is een pré;
 Een rijbewijs B.
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Je bent een verbinder en in staat in overleg met verschillende disciplines tot
overeenstemming te komen. Je hebt een klant- en resultaatgerichte instelling en werkt in
hoge mate zelfstandig. Je houdt van aanpakken en hebt geen 9 tot 5 instelling. Daarnaast
heb je een goede schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en ben je
communicatief vaardig. Zodat je ook kunt meeschrijven aan voorstellen, adviezen en
projectdocumentatie.
Kenmerken die op jou van toepassing zijn: inlevingsvermogen, stressbestendig, doelgericht,
flexibel, leergierig, analytisch sterk, open en coöperatief.
Hier mag je op rekenen:






Salaris van maximaal € 4.048,- (schaal 9) bruto per maand o.b.v. 36 uur
36 uur per week
Dienstverband conform CAO gemeentelijke overheid
Om te beginnen een jaarcontract en bij goed functioneren een vast contract
Een Individueel Keuze Budget (IKB) ter waarde van 20% van je salaris (inclusief
vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Het IKB kun je voor verschillende doelen
inzetten zoals verlof
 Reiskostenvergoeding en een goed pensioen
 Opleiding/trainingsmogelijkheden
Dit zijn wij:
Je komt als systeembeheerder te werken in het Shared Service Center Syntrophos voor ICT,
GEO & Data Diensten van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne.
Syntrophos ondersteunt dagelijks 1850 collega’s in het uitvoeren van de gemeentelijke
dienstverlening aan burgers en bedrijven. Hiervoor beheren wij 1900 werkplekken op 30
locaties en alle IT voorzieningen.
Syntrophos is een informele organisatie, die zich continu verbetert. Goede, betrouwbare
dienstverlening aan onze klanten staat bij ons voorop. Je maakt deel uit van de afdeling ICT
waarbinnen 25 collega’s werken in 1e en 2e lijn disciplines. We werken met ITIL en
Agile/SCRUM. Steeds meer richten wij onze processen multidisciplinaire in en dus krijg je er
in het totaal 47 collega’s bij.
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Solliciteren
Interesse? Stuur dan vóór 2 december je cv met motivatiebrief toe via onze vacaturebank,
te vinden op www.syntrophos.nl/vacatures.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Contact
Heb je vragen of wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Erwin
van Leiden, afdelingsmanager ICT, telefoon 0181 – 695555.

