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De cloud groeit en het belang van onze rol als regisseur van innovatie met ICT groeit mee. Daarom
komen we graag in contact met ICT specialisten met een gedegen kennis en ervaring als Cloud Engineer
en/of systeembeheerder.

OVER DE FUNCTIE
Je maakt inventarisaties van klantomgevingen en ontwerpt technische oplossingen aan de hand van
de wens van de klant. Samen met je collega’s beoordeel je projecten daarbij op technische haalbaarheid. Je implementeert en migreert bestaande IT omgevingen zoveel mogelijk naar de cloud en draagt
hierbij zorg voor een goede documentatie. Je bent het eerste aanspreekpunt voor zowel de klant als
de Project Manager en geeft advies in de uitvoering van projecten. Daarnaast los je storingsmeldingen
op vanuit ons ticket systeem en draag je zorg voor een optimale beveiliging/veiligheid van alle
systemen. Uiteraard werk je nauw samen met je collega’s maar je wordt eigenaar van jouw eigen
projecten.

OVER JOU
Jij bent in staat om je binnen korte tijd informatie eigen te maken, werk te plannen en delegeren. Je
bent initiatiefrijk, denkt buiten de gebaande paden en je hebt een resultaatgerichte instelling. Je bent
een allrounder op ICT gebied. Daarbuiten mag je helemaal zelf weten wie je bent, daarvoor leren we
je graag kennen! Als systeembeheerder ben jij er, in teamverband, verantwoordelijk voor om de
kantoor- en hostingsomgevingen te beheren en te configureren. Tevens ben je verantwoordelijk voor
het leveren van support aan klanten en eindgebruikers zodat zij een optimale beschikbaarheid van de
door hen afgenomen 24/7 SaaS-dienst ervaren.

JOUW PROFIEL
 Minimaal een MBO diploma, bij voorkeur HBO, beide in de richting ICT netwerkbeheer of
systeembeheer;
 Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbaar relevante werkervaring;
 Aantoonbare recente werkervaring met Cloud omgevingen en Office365 diensten;
 Ervaring met migraties naar Office365 is een must;
 Kennis van Windows HyperV / VMware vsphere;
 Kennis van Internet Information Services (IIS);
 Ervaring met MS Exchange;
 Oplossen van 1e en 2e-lijns incidenten;
 (Mede) uitvoeren van upgrades en migraties;
 Kennis van Linux (pre);
 Ervaring met MS SQL beheer (pre);
 Ervaring met Nagios (pre);
 Werkervaring met SCCM en SCOM (pre).

JOUW COMPETENTIES
 Service- en klantgericht;
 Sociaalvaardig en communicatief;
 Je staat stevig in je schoenen en je kunt goed prioriteiten stellen;
 Oplossingsgericht en analytisch;
 Zelfstandig en anticiperend;
 Stressbestendig;
 Doet wat je zegt en zegt wat je doet.

MEER INFORMATIE EN REAGER EN
Spreekt bovenstaande functie je aan en voldoe je aan het profiel? Mail ons dan vóór 1 juli 2018 je cv
en een overtuigende motivatie waarom we beslist met jou moeten kennismaken! Richt je sollicitatie
aan Pepijn Lavrijssen via pepijn.lavrijssen@breedbandinbedrijf.nl onder vermelding van “Vacature ICT
Specialist”. Voor meer informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Pepijn
Lavrijssen op nummer (0513) 74 58 31.

