Voor de afdeling ICT Services zijn wij op zoek naar een

Ervaren ICT (Systeem)beheerder
40 uur/ 1,0 fte

De uitdaging
Je bent verantwoordelijk voor het implementeren en beheren van onze uitdagende en technische
“state of the art” ICT infrastructuur. Je ondersteunt gebruikers, verzorgt de installatie van applicaties
en de nodige updates. Complexe gebruikersvragen los je op. Je spart met collega’s en (externe)
consultants over optimalisatie en ontwikkeling van de ICT oplossingen en de daarbij behorende
systeemdocumentatie.

Wie ben jij?
Je hebt een relevante opleiding op HBO/WO niveau en beschikt over analytische capaciteiten,
accuratesse, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Je hebt enige jaren ervaring in soortgelijke
functies opgedaan, met daarbij voldoende recente kennis van systemen als Microsoft Windows
Server, Hyper-V, ADFS, SQLserver, Citrix XenApp en RES. Je hebt kennis van storage en backup
oplossingen en van cloudapplicaties zoals Microsoft Office365 en Azure.
Je hebt zeer goede communicatieve vaardigheden en je hebt gevoel voor kwaliteit, dienstverlening en
service. Daarnaast beschik je over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel
mondeling als schriftelijk. Je werkt actief mee aan het verder ontwikkelen van de afdeling ICT
Services; dat betekent dat je samen het maximale doet om met een oplossing te komen voor onze
gebruikers.
Bij ICT Services krijg je te maken met complex werk en geen dag is hetzelfde; je komt steeds met
nieuwe onderwerpen in aanraking. Je werkt vanuit kantoor op de campus in Breukelen maar zal ook
met enige regelmaat in het centrum Amsterdam werkzaam zijn. De werkzaamheden worden verricht
tijdens kantooruren. Incidenteel worden werkzaamheden uitgevoerd buiten kantoortijden.

Wie zijn wij?
Afdeling
Nyenrode ICT Services verleent assistentie bij het selecteren en gebruik van informatiesystemen, bij
de selectie van apparatuur en programmatuur en verzorgt het beheer en onderhoud van de gehele
ICT infrastructuur op Nyenrode. Nyenrode Business Universiteit beschikt over een moderne ICT
infrastructuur met veel nieuwe toepassingen. Er loopt een business optimalisatie programma waar
ICT nauw bij betrokken is, dit programma richt zich op Nyenrode brede verbeteringen die waarde
creëren voor de lifetime education experience en waarbij ICT een belangrijke rol speelt.
Nyenrode Business Universiteit
Nyenrode Business Universiteit is de enige privaat gefinancierde universiteit in the Nederland.
Nyenrode biedt academische Bachelor, Master en Post Master programma’s aan op het gebied van
bedrijfskunde en accountancy & controlling. Daarnaast kent Nyenrode ook executive education
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(incompany en open inschrijving) en programma’s op het gebied van organisatieontwikkeling.
Nyenrode Business Nyenrode is gevestigd op een 13e eeuws landgoed met kasteel aan de Vecht in
Breukelen en heeft daarnaast nog een vestiging midden in het historische centrum van Amsterdam
aan de Keizersgracht.

Wat bieden wij?
Nyenrode kenmerkt zich door een hoge mate van professionaliteit en een informele sfeer.
Resultaatgericht werken en aandacht voor individuele ontwikkeling gaan hand in hand. Afhankelijk
van leeftijd en ervaring bieden wij een passend salaris. Deze functie kent een minimum van € 2.452,-en een maximum van € 3.890,-- bruto bij een fulltime dienstverband (schaal 10).

Enthousiast geworden?
Dan ontvangen wij graag je reactie door middel van een motivatie en een curriculum vitae.
Persoonlijk contact vinden wij bij Nyenrode erg belangrijk. Een kort introductiefilmpje waarin jij
jezelf voorstelt, wordt erg op prijs gesteld. Stuur dit alles naar jobs@nyenrode.nl.
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met de heer Hans Wim Kroodsma, Hoofd
ICT Services, 0346-291537, h.w.kroodsma@nyenrode.nl.

Sluitingsdatum: 3 maart 2017
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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