Systeembeheerder
ALSO Nederland B.V.

In deze functie ben je samen met collega’s verantwoordelijk voor de servers, systemen en het netwerk. Het is een
technische en verantwoordelijke functie voor een ervaren ICT professional.
JOUW AANDACHTSGEBIEDEN
 Installeren, testen, pro actief beheren, onderhouden en





bewaken van de servers en werkplekken. Het betreft zowel
werkplekken binnen de infrastructuur als “stand-alone”

apparatuur;
Voorraadbeheer van werkplekapparatuur, randapparatuur en
supplies;

Verrichten van prventief onderhoud en beheer aan
uitvoerapparatuur;
Je analyseert (complexe) incidenten en beantwoordt vragen 
en lost alles zo veel mogelijk zelfstandig op;

WAT WIJ VRAGEN
 HBO werk- en denkniveau met bij voorkeur een opleiding








informatica;
In het bezit van MCSA-certificering;
Minimaal 5 jaar ervaring als systeembeheerder in een
middelgrote beheeromgeving met Windows 2008/2012
server producten, zoals SQL, Exchange;
Kennis van Citrix en Linux;
Klantgericht naar de interne organisatie en communicatief
vaardig;







Uitvoeren van helpdesk werkzaamheden voor de
medewerkers binnen onze organisatie en ondersteunen bij
het gebruik van applicaties.
Je bent mede beheerder van verschillende applicaties zoals
Microsoft Dynamics CRM en van EDI koppelingen met
klanten en leveranciers;
Je adviseert het management over nieuwe mogelijkheden/
verbeteringen binnen de organisatie;
In deze functie rapporteer je aan de CFO.

Zelfstandig, flexibel en bereid om vakkennis up to date te
houden;
Analytisch sterk en in staat planmatig problemen op te
lossen;
Engels is een must en Duits een pré, zowel schriftelijk als
mondeling;
Geen 9-5 mentaliteit;
In het bezit van een rijbewijs.

ALSO Nederland is onderdeel van de ALSO Holding AG met vestigingen in 15 Europese landen.
Met een omzet van € 8,0 miljard is ALSO de nummer 3 IT-B2B Marketplace. Naast de sterke positie op domeinen als
IT, Telecommunicatie en Consumentenelektronica, beschikt ALSO over een unieke Cloud Marketplace die volledig in
eigen beheer is. ALSO brengt toegevoegde waarde in een veranderende IT-markt en
groeit hierdoor erg hard, waardoor we op zoek zijn naar nieuwe collega’s.

Wil je meer weten of direct solliciteren? Bel dan voor meer informatie of stuur een sollicitatiebrief met CV naar:
ALSO Nederland B.V. | t.a.v. Karin Goedemans | Postbus 110 | 6500 AC NIJMEGEN
E-mail: sollicitaties@also.com | 024 - 3333 250

