THINK IT
WANT IT
SOLVE IT
MOEILIJKHEID OF KANS?
Elke moeilijkheid zet jij om in een kans. Elk systeem
opent voor jou nieuwe deuren. Klinkt dit bekend? Kom
dan werken bij het leukste ICT-bedrijf van Nederland!
Draag bij aan het onderwijs van de toekomst als:

Systeembeheerder
ITS IT-services is partner voor vele scholen. Wij adviseren,
installeren, ontwikkelen en ondersteunen op ICT-gebied.
Onze klanten zijn mensen met een passie voor onderwijs.
Ben jij de specialist die bijdraagt aan zorgeloos lesgeven met
de nieuwste technieken? Zet jouw brede kennis in bij ITS.

Als Systeembeheerder:
l verzorg je aanleg en onderhoud van IT-netwerken

voor scholen;
l adviseer je klanten en ondersteunt gebruikers;
l geef je leiding aan projecten.

Wat vragen wij?
l
l
l
l
l

positief en communicatief sterk;
een teamspeler met een klantgerichte instelling;
aantoonbare ervaring;
minimaal mbo-opleiding en een hbo werk- en denkniveau;
kennis en ervaring met:
l MS server 2012/2016/2019
l Office 365/Sharepoint
l Intune
l Azure
l Apple is een pre
l G-Suite
l Hyper-V virtualisatietechnieken
l back-up software
l switches en firewalls

Wat bieden wij?
l
l
l
l

een dynamische functie: beheer remote en op locatie;
scholing en mooie doorgroeimogelijkheden;
marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring;
goede arbeidsvoorwaarden.

Aandacht voor elkaar
ITS IT-services is een middelgroot IT-bedrijf met veel ruimte
voor eigen inbreng. Persoonlijk contact vinden wij belangrijk.
Met elkaar en met onze klanten. Niet voor niets hebben we een
ITS Grand Café. De positieve emotie die velen bij een café hebben,
is het gevoel dat we ook graag in ons bedrijf willen creëren.
Oprechte interesse en trots kunnen zijn op het werk dat we
maken, daar gaat het om.

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar Ellis Groenevelt,
directeur: e.groenevelt@its-itservices.nl.

ITS IT-services
Nieuwstraat 6 B
2266 AD Leidschendam
T 070 320 320 0

IT SERVICES

