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Senior systeembeheerder (40 uur, Geldermalsen) 
 

Ervaren, communicatieve technicus, die een uitdaging niet uit de weg gaat.  

Tijdens jouw werkdag draait alles om de ICT-werkomgeving van onze klanten. Je houdt de stabiele 

werkomgeving in stand en pleegt onderhoud aan netwerken. Je pakt ICT-gerelateerde verzoeken 

van klanten op. Maar je signaleert ook knelpunten en trends en bespreekt deze met de technische 

klantmanagers of onze verkoopafdeling. Ook ben je continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit 

van onze dienstverlening en met security, beschikbaarheid en functionaliteit. Je ondersteunt de 

Servicedesk op technisch niveau met onder andere het bedenken van structurele oplossingen voor 

3e-lijns Servicedesk meldingen. 

MoreThanJust.ICT 
Totaaloplossingen voor systeembeheer, cloud en telecom voor MKB; dat is onze business. Wij zijn 

een enthousiast team, met medewerkers die er samen voor gaan. Voor kwaliteit, relaties, 

persoonlijke service en tevreden klanten. Onze manier van werken en dienstverlening is ‘meer dan 

gewoon’. We zijn flexibel, zoeken de rand op en bekijken altijd of het anders kan; beter, sneller, 

slimmer. Dat verwachten onze klanten van ons. 

Plezier in je werk 
Jij past bij ons als je plezier hebt in je werk. Want dan presteer je het best! Je krijgt bij ons veel 

vrijheid, maar je moet tegen een stootje kunnen. Plezier in ons werk, samen met relaties en collega's, 

betekent concreet: waardering voor je inzet en resultaten. En een informele werksfeer met 

regelmatig pizzasessies, bedrijfsuitjes, goede arbeidsvoorwaarden en diverse groeimogelijkheden. 

Dit verwachten we van je 
Ruime ICT-ervaring, aantoonbaar hbo-niveau en minimaal 5 jaar relevante werkervaring als 

systeembeheerder. Je weet (bijna) alles van Windows, Exchange, SQL, Back-up, Security, routers, 

firewalls & switches, VMWare, netwerken en IP. Je bent in staat om kleinere en grote ICT-projecten 

uit te voeren. Je kunt een Servicedesk aansturen en technische oplossingen bieden voor klantvragen, 

passend bij de huidige infrastructuur. Kennis van VoIP-telefonie is een pre. Je spreekt en schrijft 

goed Engels.  

Verder…  

- Heb je goede communicatieve vaardigheden;  

- Heb je een analytisch vermogen en werk je gestructureerd;  

- Heb je een helikopter view;  

- Heb je scherp oog voor commerciële kansen en mogelijkheden;  

- Werk je graag zelfstandig, maar ben je ook een teamspeler;  

- Ben je creatief in het bedenken van oplossingen. 

Interesse? 
Spreekt deze functie je aan en wil je meer weten? Neem dan contact op met Peter-Frans Peeters op 

0345 – 200 000. Wil jij onze nieuwe collega worden? Mail je sollicitatiebrief met cv naar 

werken@morethanjust.nl. Een test of gesprek om je kennis en ervaring te testen maakt onderdeel 

uit van de procedure. 
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