
EEN SYSTEEM- EN WERKPLEKBEHEERDER
 
 

Bi j  De Bewindvoerster zetten wi j  ons
dagel i jks in voor een vei l ig en

verantwoord beheer van geldzaken.  
Een goede bereikbaarheid,  de daarbi j

passende systemen, een goed ingericht
kantoor en een goed ingericht

(telefonisch)  netwerk z i jn om die reden
essentieel  voor onze organisat ie .   

W I J  Z O E K E N :

 De taken die binnen onze organisat ie
tot de funct ie van systeem- en
werkplekbeheerder horen,  z i jn :

 
-  netwerkbeheer,  

-  het werken met gebruikersprof ielen,
soft-  en hardware

- het registreren en verhelpen van IT
vraagstukken van gebruikers 

-  AVG-funct ionar is
- het beheren van onze website

- het inr ichten,  verhuizen,  vervangen
van werkplekken

Wij  zoeken iemand met:
 

-ervar ing in systeem- en werkplekbeheer
- kennis van de Windows omgeving

- kennis van Microsoft  Off ice producten
- kennis van diverse hardware ( lap-

desktoppen,  dockingstat ions,
randapparatuur etc. )

-  kennis van netwerken (routers,
switches,  access points,  wif i )
-  kennis van programmeren

 
Wij  werken binnen onze organisat ie

onder andere met:
-  het document managementsysteem   

 M-Fi les
- Call  VOIP



Heb je interesse? 
Wij  z i jn benieuwd naar jou!

 
E-mail  je motivat ie en curr iculum vitae

naar Marleen de Jonge via het
emailadres

soll ic i tat ies@debewindvoerster .nl
.

Als je vragen hebt,  kun je telefonisch
contact opnemen met Marleen de

Jonge die t i jdens kantooruren
bereikbaar is  op 0598-636906.

Een systeem- werkplekbeheerder :
 

-  is  z ichtbaar en bereikbaar voor
gebruikers met IT of  werkplek

vraagstukken
- schakelt  tussen de verscheidenheid 

aan ( IT-)taken
- is  in staat om op zelfstandige wi jze

een duidel i jke invull ing aan de
werkzaamheden te real iseren

- draagt bi j  aan de ontwikkel ing van De
Bewindvoerster door act ief  mee te
denken over de mogel i jkheden tot

verbeter ing

Wij bieden:
 

 -  een contract van 16-24 uur per week
- een jaarcontract met,  bi j  gebleken

geschiktheid en ongewijz igde
omstandigheden,  uitz icht op een

contract voor onbepaalde t i jd
- een afwisselende en uitdagende

funct ie
- een collegiale werkomgeving

- de mogel i jkheid om flexibel  te werken
- een pensioenregel ing


