
 

 

Vacature 
Senior systeembeheerder  
m/v 36 uur 
 

  
 

 
Senzer is volop in beweging. Ons ICT-systeem is onlangs uitgebreid met een ander groot netwerk. 
Werk aan de winkel dus. Als senior systeembeheerder ben je verantwoordelijk voor de inrichting 
en continuïteit van onze ICT-infrastructuur Is dit voor jou gesneden koek? Ben jij in staat om op 
projectmatige wijze werkzaamheden uit te voeren? En ben jij op een prettige manier eigenwijs en 
niet snel van de wijs te brengen? Dan zoeken wij jou!  
 
Wat ga je doen?  

• Je bent verantwoordelijk voor het inrichten en beheren 
van de ICT-infrastructuur.  

• Je zorgt voor een optimale ondersteuning van de 
bedrijfsprocessen waar automatisering een belangrijke rol 
in speelt.  

• Je werkt mee aan de implementatie van nieuwe 
applicaties, systemen en netwerken.  

• Je doet verbetervoorstellen en adviseert rondom 
grootschalige changetrajecten binnen het netwerk.  

• Je lost problemen op tweede- en derdelijns niveau op en 
neemt deel in technische verbeterprojecten.  

• Je voert dagelijks beheer van de back-up en restore, 
monitoring en troubleshooting.  

 
Wat breng je daarvoor mee?  

• Je hebt een functiegerichte hbo-opleiding. 

• Je hebt minimaal kennis en aantoonbare ervaring (> 5 jaar) 
met virtualisatie platformen (VMware of HyperV), 
Windows server 2008/2012 (R2), database technisch 
beheer (SQL Servering en Oracle), Office 365, 
netwerkbeheer, Citrix Xenapp omgevingen, back-up en 
storage oplossingen en security. 

•  Gecertificeerd op minimaal MSCA/MCITP niveau 

• Kennis van SSD, Appsense configuraties, SharePoint 
technisch beheer, Citrix Storefront en Citrix Netscaler, PKI 
Certificaten infrastructuur, VOIP Oplossingen, SCCM en 
SCOM, Nutanix, ITIL Foundation, Prince2 is een pré. 

• Je hebt het vermogen om goed te luisteren naar de 
behoefte van klanten, bent in staat om de vraag te 
analyseren en deze te vertalen naar technische 
oplossingen. 

• Je zoekt continue afstemming 
tussen de verschillende disciplines 
van de organisatie (lijn, 
informatievoorziening, ICT). 

 
Wat bieden wij  jou?  
Een uitdagende functie binnen een 
dynamisch werkveld en een enthousiast 
team van collega’s. Salariëring is 
afhankelijk van opleiding, capaciteiten 
en ervaring, volgens cao Welzijn schaal 
9 met een maximum van EUR 3.910 
bruto per maand. Senzer kent 
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 
zoals het Individueel Keuzebudget van 
ruim 18% en een keuze tot extra 
verlofopbouw. 
 
Interesse?  
Neem voor meer informatie contact op 
met Sjaak Derks, teamleider ICT, via 
telefoonnummer 0492 58 25 55. Mail je 
reactie met uitgebreid cv vóór 24 juli 
2017 naar vacature@senzer.nl o.v.v. 
senior systeembeheerder. Een 
assessment en een digitale screening 
kunnen deel uitmaken van de 
selectieprocedure. Meer weten over 
Senzer, kijk dan eens op senzer.nl. 
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