Senior Systeembeheerder

Werkomgeving:
Libelnet is voor MKB-klanten dé informatiemanagement partner op het gebied van ICT, Web
en Promotie. Met consultancy en maatwerk leveren we nieuwe diensten, producten en
functionaliteiten voor klanten. We zijn een informele en platte organisatie met veel ruimte
om talenten en vaardigheden te ontwikkelen.

Wat doe je graag?
Doordat je al ruim 3 jaar werkzaam bent geweest in een relevante functie heb je als Senior
Allround Systeembeheerder IT-omgevingen helemaal in de vingers. Daarom houd je je als
senior bezig met de meest complexe problemen en storingen. Jij weet als geen ander de
juiste technieken te combineren om onze klanten zo goed mogelijk verder te helpen. Daarbij
helpt het dat je kennis van èn interesse hebt in allerlei Microsoft producten, denk hierbij
aan MSSQL en Office 365. Je fungeert als sparringpartner voor andere ervaren beheerders,
durft initiatief te nemen en je ideeën op tafel te gooien. Daarnaast begeleid je je minder
ervaren collega’s met hun werkzaamheden. Automatiseren is een rode draad in je werk. Ook
signaleer je nieuwe mogelijkheden om zo onze dienstverlening verder uit te breiden.
Je start binnen onze ICT-afdeling van waaruit we klanten tijdelijk of structureel helpen hun
eigen ICT omgevingen te beheren en verbeteren. Hierdoor kom je als Senior Allround
Systeembeheerder in aanraking met veel verschillende omgevingen en allerhande
issues. Een heel aantal van de top 100 bedrijven in Peel en Maas / Venlo zijn klant van
Libelnet, maar ook ondersteunen we ruim 200 bedrijven in het MKB segment. Vanuit je rol
als Senior Allround Systeembeheerder kun je bij Libelnet doorgroeien naar bijvoorbeeld een
rol als adviseur, architect, of beginnen met het geven van interne cursussen.
Verdiep jij je graag in de techniek? Zoek jij altijd naar de beste oplossing? Ben je klaar voor
de volgende stap? Dan ben jij onze nieuwe collega.
Wat maakt jou een Libelnet-medewerker?
● Je hebt minimaal een hbo- of wo-achtergrond;
● Je vindt het leuk om ook na werktijd het met collega’s over techniek te hebben, op
bijvoorbeeld inhoudelijke pizzasessies of borrels;
● Je werkt graag samen met enthousiaste, slimme en (soms) eigenwijze collega’s;
● Je hebt de drang om jezelf te ontwikkelen en je carrière in eigen handen te nemen.
Wat krijg je van ons?
● een goed en passend salaris;

● uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een opleidingsbudget, 25
vakantiedagen per jaar, de mogelijkheid tot opnemen onbetaald verlof, een goede
pensioenregeling en gezellige (technische) uitjes;
● een jaarcontract en de intentie om dit na een jaar te verlengen voor onbepaalde tijd;
● alle mogelijkheden om met certificeringen en trainingen snel door te groeien;
● de kans om aan de gaafste en meest uitdagende projecten bij de grootste klanten
van Libelnet mee te werken;
● een uitdagende baan binnen een professionele en sterk groeiende, maar platte
organisatie. De deuren staan overal open en iedereen denkt graag met je mee;
● een plek tussen gelijkgestemden, die graag met je sparren en samen met jou vooruit
willen.

Heb je interesse?
Frank Gijpmans I frank@libelnet.nl I 077 465 0295

