SENIOR SYSTEEMBEHEERDER – AZURE | HYPER-V |
VMWARE – ‘S-HERTOGENBOSCH
INTRODUCTIE
Wij zoeken een ervaren Systeembeheerder die het leuk vind om uitdagende projecten te
doen en in meerdere keukens te kijken! Iemand die zich al ergens in heeft gespecialiseerd
of allround georiënteerd is. Daarbij is het zelfs zo: ben jij nog niet gespecialiseerd, maar
heb je wel de passie om die stap te maken? Wij bieden je die kans! Geen valse beloftes,
maar echt bezig gaan met je certiﬁcaten, dat is waar wij voor staan.
ORGANISATIE
Xiphos is een innovatieve, door kwaliteit gedreven, IT-dienstverlener met een breed pakket van
diensten. Xiphos verzorgt invulling van tijdelijke expertise, diensten en adviezen binnen de ITInfrastructuur. Onze missie is de IT-afdeling van onze klanten concrete en meetbare waarde toe te
laten voegen, die bijdraagt aan de verbetering van hun organisatie.
FUNCTIE
Jij als Systeembeheerder weet alles van IT-omgevingen en het ICT beheer daarvan.
Je houdt je dagelijks bezig met de meest complexe problemen en verstoringen en weet
daardoor de organisatie en je directe collega’s op een zo goed mogelijke wijze te ondersteunen.
Je weet de juiste technieken toe te passen en zo nodig advies te geven.
Je bent niet alleen operationeel in te zetten, maar denkt ook in oplossingen die gericht zijn op
de lange termijn.
Naast je dagelijkse bezigheden vind jij projecten, innovatie en meedenken met de klant
belangrijke onderdelen van het werk.
Daarbij krijg je de kans te werken bij gave bedrijven in verschillende branches. Van zakelijke
dienstverlening, en de mediawereld tot zorg en overheid.
Je komt te werken in uitdagende omgevingen (van Cloud, Hybride, On Premise tot virtuele en
fysieke servers) met 500+ gebruikers en er wordt altijd gestreefd naar een uitdagende
opdracht binnen jouw reistijd. Een te lange reistijd doet zowel de klant als jou geen goed.
FUNCTIE EISEN
Je beschikt over minimaal een afgeronde MBO 4 opleiding ICT of gelijkwaardige technische
opleiding;
Je hebt ervaring met meer dan alleen operationeel systeembeheer, denkt daarbij verder;
Je hebt ervaring met server en werkplek (applicatie) virtualisatie (bijv. HypverV, VMWare of
Azure);
Je weet alles van Active Directory en registratiesystemen (met name TopDesk);
Je hebt minimaal een afgeronde MCSA Server 2012 of 2016;
Je bent ITIL gecertiﬁceerd;
Je vindt meegaan met de nieuwste ontwikkelingen net zo belangrijk als wij!
AANBOD
Bij goed functioneren mogelijkheid tot een vast dienstverband;

Gericht opleidingstraject (vanuit onze eigen Academy) inclusief bonusregeling voor het up to
date houden van je certiﬁcaten;
3 keer in het jaar een leuk uitje, interactieve kennissessies en spontane borrels;
28 vakantiedagen, 5 studiedagen en de mogelijkheid om nog wat bij te kopen (en verdienen);
8,33% vakantiegeld (dit uit zich in bijna een heel maandsalaris);
Een leuke lease-auto (met tankpas) of reiskostenvergoeding;
Maandelijks uitbetaalde overuren.
INLICHTINGEN
Meer weten? Laat je eens inspireren door onze eigen medewerkers via deze video of bekijk hier de
verschillende verhalen van alle collega’s.
SOLLICITATIE
Ben jij enthousiast geworden? Solliciteer dan direct via de sollicitatie button! Voor vragen kun je
contact opnemen met Natascha van Hoof via de contactgegevens.

