https://www.pmnetworking.nl/werken-bij/senior-systeembeheerder/

Contractstype
Full-time (vanaf 32 uur p/week)

Opleiding
Jij hebt minimaal een relevante
MBO-4 ICT opleiding of relevante
HBO opleiding afgerond.

Skills
Windows
Server,
Back-up,
Networking, IPv4, IPv6, Virtualisatie
(VMWare/HyperV),
Communicatieve
vaardigheden,
Unix / Linux, Monitoring, Parallels,
Fortinet, Datacenter, Cloud/cluster
platform

Ervaring

Senior Systeembeheerder
Omschrijving
Als Senior Systeembeheerder bij PM Networking ga je vooraal aan de slag met het
beheer en de ondersteuning van onze opdrachtgevers (klanten), zowel remote
vanaf kantoor als op locatie bij de klant. Daarnaast optimaliseer je onze eigen
infrastructuur in het Datacenter. Het oppakken van 2e en 3e lijn incidenten vanuit
het support team, het uitvoeren van projecten en het beheer op locatie van de klant
vullen het merendeel van je dag. Als Senior Systeembeheerder heb je de drive en
ambitie om verder te leren, nieuwe technieken eigen te maken en de organisatie
(zowel PM Networking als onze klanten) een stap verder te helpen.

Jij hebt aantoonbaar gerelateerde
(werk)ervaringen in het ICT vak met
zowel
server
beheer
als
klantcontact.

Ingangsdatum
Per direct / in overleg

Duration of employment
Onbepaalde tijd

Industry
Verantwoordelijkheden

ICT

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan volledig zelfstandig maar ook
goed in teamverband functioneren.

Job Location

Jouw profiel

Stationsstraat 1a, 1506
Zaandam, NH, Nederland

Jij hebt minimaal een relevante MBO-4 ICT opleiding of relevante HBO
opleiding afgerond;
Jij hebt aantoonbaar gerelateerde (werk)ervaringen in het ICT vak;
Jij hebt minimaal Technisch en functioneel inhoudelijke kennis van:
De producten van Microsoft (o.a. Windows Server en Office 365);
DNS, DNSSEC;
VPN, Firewall;
Networking (Fortinet/HP)
VMWare, en/of andere virtualisatie software;
Back-up oplossingen,
Diverse hardware (waar onder HP, Lenovo/IBM);
Monitoring en reporting;

PM Networking Group

DA,

Werktijden
Flexibel: vanaf 07:30 tot 18:00, tot 5
dagen per week.

Valid through
1 januari 2021
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Jij hebt geen “9 tot 5” mentaliteit;
Jij hebt ervaring met Linux (o.a. CentOS, Ubuntu)
Jij hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een “no-nonsense”
mentaliteit;
Jij hebt uitstekende communicatieve vaardigheden;
Jij bent in het bezit van rijbewijs B of BE;
Jij bent uitstekend in Nederland en Engels in woord en geschrift;
Daarnaast,
Jij bent leergierig en welwillend om verder te leren;
Jij bent ambitieus en gedreven;
Jij bent klantvriendelijk, attent;
Jij bent oplossingsgericht en een teamspeler;
Je waarborgt de continuïteit en de beschikbaarheid van het systeem en de
applicaties door het proactief signaleren van storingen binnen de omgeving;
Jij lost 2e en 3e lijns incidenten op;
Jij houdt de actuele ontwikkelingen in de ICT scherp in de gaten;
Jij bent verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de ICT
infrastructuur;
Jij draait mee binnen verschillende projecten voor bijvoorbeeld vervanging,
uitbreiding of plaatsing van een ICT omgeving.

Wij bieden
Een uitdagende baan met veel vrijheid en verantwoordelijkheid binnen een
groeiend bedrijf;
Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. laptop-, auto- en
telefoonregeling);
Mogelijkheden tot opleidingen, trainingen en certificeringen;
Een samenwerking met een geweldig team die je goed zult leren kennen
tijdens de gezamenlijke lunch, vrijdagmiddagborrel, in de wandelgangen en
tijdens de teamuitjes;

Contacts
Is jouw interesse gewekt?
Neem dan contact op met Maarten en mail ons jouw CV (en motivatiebrief)!
vacature@pmnetworking.nl
Gelieve géén acquisitie op basis van deze vacature.

Hiring organization
PM Networking Group
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