
 
 
 
Hou jij ervan om een enorme variëteit aan klanten te woord te staan en hun IT-
problemen goed te analyseren. Wil jij doorgroeien in de rol van troubleshooter, en op 
termijn de IT-systemen van onze groeiende klantenkring effectief en efficiënt in te 
richten en te beheren. Ben je klantgericht, flexibel en een echte teamplayer dan zijn wij 
op zoek naar jou. 
Als gevolg van uitbreiding van onze klantenportefeuille zijn wij op korte termijn op zoek 
naar een  
 

Junior Systeembeheerder 
 
Werkzaamheden: 
Als Junior Systeembeheerder ben je primair verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
proactief beheer: het periodiek checken van de IT-omgevingen van onze klanten en het 
onder aansturing van een senior medewerker uitvoeren van kleine wijzigingen. 
Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor het implementeren , beheren en 
operationeel houden van diverse cliënt server omgevingen bij onze klanten gebaseerd op 
Microsoft. Zo draag je onder begeleiding en verantwoordelijk van een ervaren beheerder 
zorg voor het installeren en begeleiden van nieuwe software versies; veilig- en 
beschikbaar stellen van gegevens; periodiek onderhouden van de systemen en 
installeren en configureren van hardware en software. 
Tevens wordt je aan de supportdesk ingezet en ben je daar verantwoordelijk voor het 
zelfstandig oplossen van problemen en storingen. Je onderhoudt vanzelfsprekend de 
systeemdocumentatie naar aanleiding van door jou aangebrachte wijzigingen. 
 
Kennis op het gebied van: 
Microsoft Server omgevingen; MS Server 2008/2012/2016, MS Exchange 
2007/2010/2013/2016), Office 365, Active Directory, Virtualisatie (Hyper-V en/of 
VMWare), Networking en Security. 
Kennis op het gebied van VoIP is een pre. 
 
Overige vaardigheden: 
- Bij voorkeur aantoonbare certificeringen, MCSA 
- Ambitie om je technische kennis constant te blijven vergroten; 
- Je begrijpt de technologie achter ICT infrastructuren; 
- Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. 
- Bij voorkeur ervaring in het MKB. Omgevingen van 5 tot ca. 50 werkplekken. 
 
Profiel: 
Je hebt een MBO werk- en denkniveau (HBO-niveau is een pré) en minimaal één jaar 
ervaring in een soortgelijke functie. Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend en 
je hebt een analytisch denkvermogen voor het tijdig signaleren en oplossen van 
knelpunten. In onverwachte en acute situaties weet je de rust te bewaren. 
 
Wij bieden: 
Een uitdagende functie in een dynamische omgeving. Het betreft een dienstverband voor 
40 uur per week. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een salaris dat marktconform 
is. 
Afhankelijk van je woonplaats zal je standplaats Weert of Maastricht Airport zijn. 
 
	
Voor meer informatie neem je contact op met Wout Schoenmaekers via 0495 456 420 of 
via 06-38914709. Je sollicitatie ontvang ik graag via Wout.Schoenmaekers@becs.nl. 
 


