Systeembeheerder – Maasbree
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.
Ter uitbreiding van onze dienstverlening is een vacature van Allround Systeembeheerder
ontstaan. In deze rol zal men zich primair bezighouden met diverse systeembeheer taken,
denk aan nieuwe projecten, onderhoud en het oplossen van storingen.
Voor deze rol zijn wij op zoek naar een systeembeheerder met brede kennis en ervaring in
IT.

Functiebeschrijving:
Als systeembeheerder bij Libelnet ben je verantwoordelijk voor meer dan 300 werkplekken
bij 75 bedrijven in de regio en ver daarbuiten. Libelnet is gevestigd in Maasbree. Hier draag
je samen met je collega ICT’ers, +/- 5 personen, op deze locatie zorg voor een goed
werkende infrastructuur met een 99,999% uptime garantie.
Als systeembeheerder ben je mede verantwoordelijk voor het correct functioneren van de
computersystemen en netwerken. Je belangrijkste taken daarbij zijn het up-to-date houden
van de servers, besturingssysteem en -software, verzorgen van back-ups, beveiliging (MS
updates virusbescherming vis SCCM), preventief optreden ter voorkoming van storingen,
maar geldt jouw stem uiteraard ook in het adviseren over mogelijke verbeteringen.
Ons ICT landschap maakt voornamelijk gebruik van: Microsoft, Terminal Sever, MS Windows
Server 2008,2012, active directory, VMware Vsphere systemen, Topdesk en Solarwinds.
Waar zijn wij naar op zoek:
Als Systeembeheerder heb je een afgeronde MBO-opleiding met specialiteit op ICT.
Verder vragen we het volgende van je:
● Aantoonbare kennis van de eerder genoemde Microsoft platformen;
● Meerdere jaren ervaring;
● Kennis van nieuwe ontwikkelingen;
● Goede communicatieve vaardigheden (ook in het Engels);
● Teamplayer die ook zelfstandig kan werken;
● Analytisch vermogen;
● Fulltime beschikbaar;
● Stressbestendig.

Meer over deze vacature:
Werken voor Libelnet betekent werken in een dynamische omgeving. Jij gaat onderdeel
uitmaken van een gedreven team waar er ruimte is voor eigen inbreng en ontwikkeling. Het
aanbod wat wij jou gaan doen is geheel afhankelijk van jouw kennis en ervaring.
Is je interesse gewekt en wil je solliciteren op deze vacature?
Frank Gijpmans I frank@libelnet.nl I 077 465 0295

