(Junior) systeembeheerder met doorgroeimogelijkheid
Intiss B.V. is op zoek naar een systeembeheerder die zelfstandig kan werken, maar ook een
echte teamplayer is.
Wat heb je

Minimaal MBO niveau 3 ICT diploma

Minimaal 2 jaar werkervaring als systeembeheerder

Kennis van Microsoft werkplek, server en Cloud, virtualisatie en netwerktechnologie

Kennis van Linux, SQL en affiniteit met website building is een pré

Rijbewijs
Wat krijg je
€
Een marktconform salaris

40-urige werkweek

24 vakantiedagen

Laptop en toebehoren

Kilometervergoeding of auto van de zaak

Toegang tot diverse vakbladen, workshops en congressen
Wat doe je
Je werkt binnen een professioneel en zeer betrokken team in een informele werksfeer. De
werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van klanten op afstand en werk je
samen met het team aan het onderhoud en beheer van onze externe locaties. Daarnaast doe je aan
systeembeheer en ga je naar de klanten op locatie voor onderhoud. Netwerkbeheer staat ook op
jouw dagelijkse takenlijst. Je gaat graag zelfstandig aan de slag.

Werken bij Intiss
Intiss denkt al meer dan 15 jaar mee met klanten om ze iedere dag te voorzien van slimme IT
oplossingen. Van het beheer van servers en hostingomgevingen tot aan het onderhoud van
netwerken en beveiligingsvraagstukken, de klant staat bij ons altijd centraal. Als IT partner maken wij
in begrijpelijke taal complexe vraagstukken bereikbaar voor zowel MKB als enterprise klanten.
Jouw collega’s zijn spontaan, collegiaal en enthousiast. Ze werken als teamplayer, zijn communicatief
sterk, representatief, kritisch en hebben humor. Zij weten goed om te gaan met de wensen van de
klant en tonen initiatief om tot de beste oplossing voor de klanten te komen. Ze hebben verstand van
zaken én zijn ook nog eens aardig. Zij zijn woonachtig in de omgeving van Leiden/Den Haag en vinden
het gezellig om vrijdagmiddag een borrel te doen om de werkweek samen af te sluiten.
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