SENIOR SYSTEM ENGINEER (SYSTEEMBEHEERDER), VESTIGING REUVER

Vertaal jij praktische problemen snel naar goede oplossingen ?
Maak je eenvoudig nauwkeurige analyses ?
En heb je enkele jaren ervaring als system engineer bij klanten op locatie ?
Dan ben jij wellicht de system engineer welke wij zoeken !!
Werkzaamheden Servicedesk medewerker :
Als Senior System Engineer ben je verantwoordelijk voor je eigen klanten. Je onderhoudt en beheert
de ICT omgevingen van jouw klanten, zowel remote als op locatie, waardoor je een goede relatie op
zal bouwen met deze klanten. Je houdt je bezig met het installeren, beheren en updaten van servers,
het afhandelen van 2e/3e lijns incidenten, het plaatsen van nieuwe hardware en het implementeren
van changes. De werkzaamheden zullen voor circa 50% op locatie bij klanten en 50% bij PerCom
plaatsvinden. Op basis van jouw kennis en inzetbaarheid worden klanten aan jou gekoppeld waarbij
veel rekening gehouden wordt met individuele wensen, interesses en uitdagingen.
Werk je liever met kleine of grote omgevingen, met VMware of Hyper-V, lokale server oplossingen of
cloud oplossingen? Wij houden rekening met de best mogelijk match zodat er een optimale win-win
situatie wordt gecreëerd.

Onze wensen:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

HBO-werk en denkniveau;
Minimaal een afgeronde relevante MBO opleiding;
Minimaal 5 jaar werkervaring;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Bij voorkeur gecertificeerd in MCSA Windows Server 2016/2019, VMware of Hyper-V;
Bij voorkeur kennis en ervaring met Exchange en Microsoft 365;
Kennis van en ervaring met het inrichten van verschillende virtuele server omgevingen;
Algemene kennis van en ervaring met netwerken en firewalls;
Kennis van en ervaring met opslagsystemen (SAN, DAS, NAS);
Actuele kennis en ervaring op het gebied van Microsoft 365 en Cloud omgevingen;
Reistijd woon-werk bij voorkeur maximaal 30 minuten.

Aanvullende vaardigheden:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Klantgerichte instelling;
Nauwkeurig;
Goede communicatieve vaardigheden;
Een gezonde dosis humor;
Een positieve instelling;
Leergierig;
Geen 9 tot 5 mentaliteit;
Stressbestendig;
Een echte teamspeler;
Je neemt graag initiatief en bent niet bang om jouw ideeën op tafel te gooien.

Wat wij je bieden:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ons uitgangspunt is een vast dienstverband (na een eerste tijdelijk contract);
Gebruikelijke reistijd naar klanten van maximaal 30 minuten;
Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden;
Een informele werksfeer in een leuk team;
Meer dan voldoende uitdagingen;
28 vrije dagen, tijd voor tijd regeling;
Laptop en telefoon van de zaak;
Opleidingsmogelijkheden.

Interesse in deze baan?

Stuur dan jouw C.V. met een begeleidend schrijven naar t.pollaert@percom.nl. Heb je vragen over deze
vacature, neem dan contact op met Thomas Pollaert via 077-3081000

