ICT- Systeem beheerder @ Somedi
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste systeem beheerder met zin voor vernieuwing
en verantwoordelijkheid die onze groeiende ICT afdeling verder kan aanvullen. Onze
ICT klanten zijn zowel interne administratieve medewerkers, personeel in de zorg,
specialisten alsook externe huisartsen.
Functie
Als ICT-systeembeheerder werkt u mee aan de toekomst van onze infrastructuur die
een evolutie doormaakt van on site naar een hybride cloud omgeving.
Aangezien u terecht komt in een klein team kan u meewerken aan het conceptueel
ontwerp en deze concepten ook uitwerken tot aan de implementatie. U houdt van
projectmatig, resultaats- en kwaliteitsgericht werken.
Tevens staat u samen met een collega systeembeheer mee in voor de operationele
ondersteuning en het beheer van de desktop/server/netwerk en storage omgeving
zodat deze mee evolueert met de groei van Somedi. U volgt de dagelijkse monitoring
en auditing van de serverinfrastructuur en de toepassingen mee op en brengt hierin
verbetering. U voert onderhouds-en updatewerkzaamheden uit en houdt de
documentatie up to date.
U kan zelfstandig werken, maar bent ook een echte teamspeler. U bent goed
georganiseerd en doelgericht.
U bent bereid mee te werken in een periodische wachtregeling.

U rapporteert aan de ICT manager.
Opleiding
U beschikt over een bachelor of master-diploma in een ICT-verwante richting met
minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke functie.
Vaardigheden
- resultaatgericht
- nauwkeurig
- zin voor initiatief
- communicatief
- zelfstandig & in een teamverband werken
Kennis
- een brede ICT-kennis hardware (printers, servers, TC, PC, …)
- een goede kennis van Microsoft producten zoals
o Windows O.S, MS Windows Server en Microsoft SQL
o MS Exchange (Online), Office 365
- MS Windows server functies zoals
o AD, GPO, DNS, DHCP, DFS, WDS, WSUS, IIS,…
- Linux
- VMWare (vSPhere, DRS, HA,…)
- Symantec Endpoint Protection
- Veeam Backup & Replication
- VoIP
- Cisco switches
- Pluspunten zijn kennis van
o VB scripting en Powershell
o Fortinet fortigate firewalls
o Ruckus wifi oplossingen
o Storage oplossingen
Je contractvoorwaarden
-

Contract onbepaalde duur
Voltijds
Voorziene startdatum: onmiddellijke ingang

Ons Aanbod
Een functie met verantwoordelijkheden in een stabiele en aangename werkomgeving.
Een aantrekkelijk en concurrentieel verloningspakket dat gangbaar is voor de sector.
Interesse?
Stuur je kandidatuur, CV en motivatie naar Somedi cvba, Liersesteenweg 267 te 2220
Heist-op-den-Berg t.a.v. Crien Langers of mail naar Crien.langers@somedi.be
www.somedi.be
Somedi – Liersesteenweg 267 – 2220 Heist-op-den-Berg

