
SYSTEEMBEHEERDER 
 
Wil jij continu uitgedaagd worden? Werken met verschillende projecten binnen toonaangevende 
organisaties? Ben jij een young professional, heb je al enige ervaring in het werkveld of ben je al 
jarenlang in het werkveld actief? G-Nius geeft je carrière graag een nieuwe impuls! 

Wat ga je doen: 
Als systeembeheerder is geen dag hetzelfde. Het ene moment plan je projecten, geef je klanten 
advies en bestel je hardware. Het andere moment ga je langs bij een klant om een serverprobleem op 
locatie te tackelen. 

In deze allround functie ben jij de IT-specialist die alles weet van bedrijfssystemen. Jouw kennis 
heeft een directe impact op organisaties die onze dienstverlening afnemen. Is het probleem 
complexer dan gedacht? Of wil je over een juiste IT–oplossing brainstormen? Dan staat de rest van 
het ICT-support team voor je klaar. 

Wie zoeken wij? 

• Jouw kennis heeft een directe impact op onze klanten. 

• Geen werkdag is hetzelfde, iedere dag een nieuwe uitdaging. 

• Adviseren en begeleiden van gebruikers bij het optimaal inzetten en benutten van IT-
oplossingen. 

• Breng een klant een glimlach op hun gezicht als het systeem weer werkt zoals het hoort! 

• Draag met jouw kennis een steentje bij aan onze kennisbank. 

Opleidings- en functie-eisen: 
Als 2e lijns medewerker heb je ten minste hbo werk– en denkniveau nodig. Je hebt een IT-opleiding 
op mbo-4 of hbo-niveau afgerond, bijvoorbeeld Informatica. Natuurlijk beheers jij de Nederlandse en 
Engelse taal in woord en geschrift zodat jij onze klanten goed te woord te kan staan.  

Wensen en eisen: 

• Hbo werk- en denkniveau 

• Afgeronde IT-opleiding (minimaal mbo-4, bijvoorbeeld Informatica) 

• In het bezit van tenminste één relevante fundamentals certificering, zoals Azure of Microsoft 
365 

• Ervaring met de volgende systemen en programma’s: 

• Microsoftserver, O365 en Active Directory 

• 4 tot 6 jaar relevante werkervaring 

• Niet bang voor deadlines en flexibel ingesteld 

G-Nius 
Bij G-Nius zijn er volop mogelijkheden om als IT-professional te werken aan jouw carrière. Hiervoor 
gaan we samen met jou op zoek naar een passende uitdaging. Daarbij vinden wij het belangrijk dat 
onze professionals zich verder kunnen ontwikkeling. 

Wij geven IT-professionals de kans om snel stappen te maken binnen jouw carrière. Wij bieden je de 
mogelijkheid om te werken aan uitdagende projecten in binnen- en buitenland, en kennis te laten 
maken met diverse branches. 

Wij zijn gespecialiseerd in alle functiegebieden binnen de IT en op verschillende vakgebieden. Dit 
geeft jou als professional de kans om aan de slag te gaan bij middelgrote en grote bedrijven in 
diverse sectoren. 

Heb je interesse in de vacature of wil je meer informatie, neem dan contact op met Marcel 
Roestenberg via mroestenberg@g-nius.nl of bel: +31 (0)6 46923674. 
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