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NETWERKBEHEERDER GEZOCHT! 

Over het bedrijf 
Voor één van onze opdrachtgevers in Nijkerk zijn wij op zoek naar een systeembeheerder. 

 
Over de functie 
Je analyseert, beheert en bewaakt de operationele netwerk infrastructuur, maar ook op de W(LAN) omgeving. Je 
verzorgt het configuratie- en wijzigingsmanagement op deze netwerkomgeving en je installeert, test en maakt nieuwe 
versies van programmatuur beschikbaar. Je biedt tweede- en derdelijns ondersteuning bij incident- en probleembeheer 
en je registreert uitgevoerde acties. Als netwerkbeheerder lever je een bijdrage aan het operationeel beheer van de 
netwerkinfrastructuur. Je bewaakt proactief de werking van de systemen en vormt je een oordeel over optredende 
incidenten en systeemstoringen, analyseert de problematiek en lost storingen op (call-afhandeling). Je stelt bovendien 
technische documentatie op en onderhoudt deze. Er wordt verwacht dat je initiatieven neemt om op de hoogte te blijven 
van de ontwikkelingen binnen je vakgebied. Je bent leergierig, nieuwsgierig en bereid je verder te ontwikkelen. 
 

Functie eisen 
Wij zoeken een kandidaat met een afgeronde opleiding op MBO-4 niveau in de richting van ICT en/of netwerkbeheer. 
Routing, switching en security hebben voor jou geen geheimen. Je hebt kennis van en ervaring met netwerktooling. Je 
toont graag initiatief,  kansen grijp je met beide handen aan en je wilt niets liever dan bezig zijn met complexe 
netwerkomgevingen. Je bent in staat om zowel zelfstandig als in een team te werken. Je vindt het leuk om je analytisch 
vermogen in te zetten om complexe vraagstukken op te lossen. Je beschikt over goede communicatieve (mondeling en 
schriftelijk Nederlandse taal) en sociale vaardigheden. De werkomgeving is hectisch dus we verwachten dat je 
stressbestendig bent en ondanks dat goede dienstverlening biedt. Verder bieden we flexibele werktijden, goede 
mogelijkheden tot het volgen van cursussen en opleidingen dan wel het behalen van certificaten en een laptop en 
smartphone. 
Verder stellen we onderstaande als pré:  
CCNA dan wel CCNP (Routing and Switching en/of Security), bekend met netwerkvirtualisatie, bekend met Vmware, 
bekend met Citrix Xendesktop/Xenapp, Microsoft server producten, kennis van en ervaring met HP 
(ProCurve/Comware), Fortinet, Sonicwall, Solarwinds/Orion,WLAN controllers, gebruikerservaring met een 
servicedesktool. Ben jij in het bezit van de competenties: analytisch denkvermogen, zelfstandig en in een team kunnen 
werken, goede communicatieve (mondeling en schriftelijk Nederlandse taal) en sociale vaardig, dienstverlenend en 
stressbestendig, geen 8 tot 5 mentaliteit. 

 
Over het bedrijf 
Wij bieden een leuke baan voor langere tijd bij een veelzijdig bedrijf dat volop in beweging is. Salaris is afhankelijk van 
leeftijd en ervaring. 
 

 

Interesse? 
Stuur dan je CV vandaag nog naar Harderwijk.sollicitaties@covebo.nl of reageer via onze site. Vragen over deze 
vacature, bel dan naar 0341-412141 
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