Functieomschrijving systeem- en netwerkbeheerder
Als systeem- en netwerkbeheerder van Taal aan Zee ben je verantwoordelijk voor het
operationeel beheer van de IT-infrastructuur.
De functie
- Je installeert en configureert software, apparatuur en updates.
- Je maakt nieuwe gebruikersaccounts aan.
- Je lost incidenten en problemen op.
- Je adviseert directie over vervanging of aanschaf apparatuur.
- Je monitort de back-up, anti-virus, firewall, servers en overige onderdelen van de ITinfrastructuur.
- Je herstelt verwijderde bestanden op verzoek van gebruikers.
- Je verbetert de beveiliging.
- Je documenteert de IT-infrastructuur.
Beschrijving IT-infrastructuur
- Hardware: HP server, 50x PC’s, enkele laptops, Cisco netwerk apparatuur, IP-telefoons,
NAS.
- Software: VMware ESXi (virtualisatiehost), Windows Server 2012 R2 (virtuele machines),
Windows 7, Microsoft Office 2013, Symantec.
- Services: Office 365, Remote Desktop.
- Overige: remote beheer via VPN en TeamViewer, back-up met Windows Server Back-up
en Crashplan, AD, group policy, WSUS, WDS, monitoring met PRTG.
Functie-eisen
- Je bent communicatief vaardig
- Je hebt kennis van en ervaring met netwerken
- Je bent flexibel en bereid tot samenwerking en overleg
- Je bent minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar
Tijd en plaats
Je bent minimaal een halve dag per week aanwezig op de locatie van Taal aan Zee. Daarnaast
verleen je remote ondersteuning.
Verantwoordelijkheid
Wanneer je gedurende langere tijd niet beschikbaar bent (bijv. tijdens vakantie), of wanneer je
calamiteiten niet zelfstandig binnen redelijke tijd kan oplossen, dan kan er een beroep gedaan
worden op ondersteuning door een externe partij. Hiertoe heeft Taal aan Zee een overeenkomst
gesloten met AEON Service ICT. Je werkt in overleg en onder de verantwoordelijkheid van de
directeur. Als systeembeheerder voer je je functie uit in overleg met de voor netwerkbeheer
verantwoordelijke betaalde medewerker. Deze is ook het aanspreekpunt voor de organisatie als
de systeembeheerder niet aanwezig is. Tevens onderhoudt de betaalde medewerker de
contacten met AEON en overlegt met de directeur over de financiën m.b.t. de IT-infrastructuur.

Wat heeft Taal aan Zee jou te bieden?
- een prettige werksfeer en ontmoetingen met bijzondere mensen
- ondersteuning, scholing en training door professionele medewerkers
- waarderingsvergoeding van € 40,- per maand en vergoeding van reiskosten
- WA- en ongevallenverzekering tijdens je vrijwilligerswerk.
Interesse?
Wil je reageren op de vacature? Stuur dan je motivatie, cv en beschikbaarheid per e-mail naar:
Fatma Ekren
f.ekren@taalaanzee.nl

