Vacature: Gedreven en
enthousiaste systeembeheerder
Beschouw jij jezelf als een breed georiënteerde
systeembeheerder en ben je op zoek naar een jonge,
groeiende organisatie waar jouw kennis kan worden
ingezet binnen een breed scala aan ondernemers in het
MKB?
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste
Microsoft georiënteerde systeembeheerder die samen
met ons IT-team klantgericht te werk kan gaan. Je bent in
staat om duidelijk te communiceren met zowel collega’s
als onze klanten.
Taakomschrijving

Als systeembeheerder ben je verantwoordelijk voor het
(remote) inrichten- en beheren van klantsystemen van
klanten alsmede Dufaco’s interne ICT-omgeving. Onze
klanten maken gebruik van Microsoft-based oplossingen.
Denk hierbij aan Microsoft Server (SBS/2012/2016),
Exchange (on-premise en online) en de diensten van
Office 365. Hierbij word je bijgestaan door collega’s en
geavanceerde monitoring software.
Je hebt affiniteit met moderne technieken en bent op de
hoogte van ontwikkelingen in de markt. Jouw kennis
helpt onze klanten verder met haar ambities. Je hebt een
zelfstandige rol met veel vrijheid en
verantwoordelijkheden.
Functie eisen

▪
▪
▪

Je beschikt over HBO denk- en werkniveau en
relevante werkervaring;
Je beschikt over gedegen kennis van Microsoft
producten, waarin certificeringen een pre zijn;
Je bent woonachtig rondom Utrecht en in het
bezit van een rijbewijs.

Qua persoon

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je bent zowel selfsupporting als ondersteunend,
Je bent een teamplayer,
Je bent bereid om in- en externe trainingen (ook
buiten kantoortijden) te volgen,
Je neemt het initiatief,
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit,
Je bent communicatief vaardig en
representatief,
Je bent loyaal, wij zoeken iemand die zich voor
langere tijd wil binden

Je hebt kennis en ervaring met

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Windows Server (SBS/2012/2016),
Windows 7/10 & Mac OSx,
Microsoft 365/Office 365,
Implementeren en configureren van netwerk en
internet connectiviteit,
Hyper-V en VMware-virtualisatie technieken,
VoIP (Broadsoft)

Wij bieden

▪
▪
▪
▪

Een marktconform salaris,
Een auto van de zaak,
Een laptop en telefoon van de zaak,
Diverse in- en externe studiemogelijkheden
zodat je jezelf kan blijven ontwikkelen

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een
motivatiebrief met foto en je CV naar
dave.weisz@dufaco.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet
op prijs gesteld.
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