
(Junior) systeembeheerder 
Functieomschrijving 

Jouw baan staat in het teken van ICT gerelateerde diensten in de breedste zin van het 

woord. Jij zal telefonisch te werk gaan en hierbij met al jouw kennis alle vragen rondom 

hardware en software beantwoorden. Ad-hoc computerbeheer en pro-actief systeembeheer 

is voor jou vanzelfsprekend. Wat voor vragen komen dan allemaal voorbij? Denk aan; hoe 

moet ik mijn printer installeren? of, hoe maak ik een nieuw account aan? 

Weet jij het antwoord op beide vragen en vind jij het leuk om klanten te helpen? Lees dan 
snel verder! 
 

Waar kom je te werken? 

Jij komt als (junior) systeembeheerder te werken in een jong en dynamisch bedrijf. Dit mooie 

bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van Cloud oplossingen, Server op locatie, CRM 

oplossingen en Microsoft licensering. Naast service en kwaliteit is gezelligheid ook een 

belangrijke factor in dit bedrijf. Er heerst hier een informele sfeer waarin jij warm wordt 

ontvangen. 

 

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 

Jouw dag begint! Eerst praat je bij met je collega's en bespreek je de doelstellingen en 

prioriteiten van de dag onder het genot van een lekkere kop koffie. Iedereen gaat aan de 

slag, jij start je PC en gaat aan het werk op deze flexibele werkplek. De telefoon gaat, de 

rechtenstructuur van een klant moet worden gewijzigd én zijn printer moet worden 

geïnstalleerd. Aan de slag dus! 

De klant is helemaal geholpen en de volgende belt al weer. Je collega heeft hulp nodig en 

ook daar kan jij bij helpen. Kortom, elke dag heb je weer andere leuke uitdagingen. 

 

Wat krijg je ervoor terug? 
Aan beloningen niks te kort bij dit fijne bedrijf. Jij krijgt namelijk; 

• Een prettige en informele werksfeer; 
• Doorgroeimogelijkheden; 
• Opleiding en begeleiding; 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Functie-eisen 
Jij bent de perfecte kandidaat als jij naast een probleemoplossend vermogen jezelf ook 
herkent in de volgende punten;   

• je bent 40 uur per week beschikbaar; 
• je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit; 
• je raakt niet snel in de stress; 
• je kunt goed zelfstandig werken; 
• je hebt kennis van Windows servers en desktops; 
• je hebt kennis van cloud-oplossingen, hardware en software; 
• je bent bereid jezelf te blijven ontwikkelen; 
• je hebt minimaal een afgeronde opleiding MBO ICT-beheerder niveau 4. 

Nieuwsgierig geworden? 
Stuur je CV en een korte motivatie naar jos@dentech.nl of bel 076-5493797. 

mailto:jos@dentech.nl

