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Vacature Senior Systeembeheerder full-time (m/v)
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je constant wordt geprikkeld met nieuwe
IT-vraagstukken? En wil jij als Senior Systeembeheerder al jouw kennis en creativiteit kwijt
bij een dynamische opdrachtgever te Amsterdam? Maar ook betrokken zijn en werken aan
de groei van Alkum. Dan past deze vacature perfect bij jou!
Onze opdrachtgever levert SAAS diensten over het gehele land vanuit centraal gelegen
datacenter(s). De diensten worden aangeboden met een volledige nieuw ingerichte IT
infrastructuur bestaande uit hoogwaardige apparatuur. Hiervoor zit je 3-4 dagen op locatie
bij de opdrachtgever.
De overige tijd wordt besteed aan werkzaamheden vanuit het kantoor Alkum te Oud
Beijerland. Een flexibele houding voor locatie is gewenst.

Wat ga je doen?
Als Senior Systeembeheerder ga je te werk als meewerkend voorman en ben je in gesprek
met verschillende stakeholders. Hierbij weet je de behoefte van de opdrachtgever naar de
praktijk te vertalen. Ook is het aan jou om, in samenspraak met je collega’s lokaal en bij
Alkum, het IT-beleid van de klant verder te ontwikkelen en hun afdeling naar een hoger
niveau te tillen. Daarnaast zijn er projecten waarbij jij het overzicht bewaart en manage van
begin tot eind. Je krijgt hiervoor toegang tot specialisten op hun vakgebied. Samen met de
helpdesk voor eerstelijns support draag je zorg voor het dagelijks beheer van de IT-omgeving
en verzorg je technische installaties, updates en configureer je zowel hardware als software.
·
·
·
·
·
·

Je verantwoordelijk voor de continuïteit en optimalisatie van de gehele IT-omgeving
Sta je breed in voor technische oplossingen op het gebied van OS, VM, AD, Office
365, applicaties, opslag, Cloud en veiligheid
Draag je zorg voor het dagelijkse beheer en onderhoud van de applicaties en
infrastructuur voor alle vestigingen van de opdrachtgever
Los je technische problemen op en zorg je voor een proactieve monitoring van de
systemen
Maak je verbetervoorstellen en garandeer je een correcte werking van de systemen
Bij implementatie van nieuwe processen/producten neem je leiding om specialisten
aan te sturen

Wie ben jij?
Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie. Als
Senior Systeembeheerder ben je deskundig en beschik je over analytische vaardigheden met
een goede helicopterview. Zo ben je oplossingsgericht en zie je het als een mooie uitdaging
om problemen te analyseren en hierop te anticiperen. Daarnaast durf jij je
verantwoordelijkheid te nemen, initiatief te tonen en adviezen te geven omtrent technisch
inhoudelijke vraagstukken. Je bent dan ook communicatief vaardig, organisatiesensitief, kan
goed luisteren en een teamspeler. En bovenal enthousiast en energiek om te bouwen aan de
groei van Alkum. Daarbij hoort ook het periodiek mee te draaien in de 7x24 dienst.
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Verder beschik je over:
·
·
·
·
·
·
·
·

Hbo werk- en denkniveau
Kennis van VMWare virtuele omgevingen, Citrix, Nutanix principes, back-up
mechanismen, software installaties, Office 365, Azure AD, HP netwerken/servers en
helpdeskondersteuning
Het is een pré om specifieke kennis te hebben van: Topdesk, Commvault,
Watchguard, PRTG, SQL
Relevante ervaring met het opzetten en begeleiden van IT-projecten
Ervaring in het aansturen van medewerkers
Geen 9-5 mentaliteit
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift
Proactieve werkhouding

Wat bieden wij:
·
·
·
·
·
·
·

Een fulltime baan
Ontwikkelingsmogelijkheden om up-to-date te blijven in jouw vakgebied
Een uitdagende functie in een stabiele, gezonde en groeiende organisatie
Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
Goede begeleiding van onze interne engineers
Ruime gelegenheid om met de nieuwste technologieën te werken
Zeer bevlogen en toegankelijke enthousiaste collega’s bij Alkum
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Klaar om Alkum te ontmoeten
We zijn een geweldig leuk en succesvol bedrijf dat barst van de energie om leuke dingen te
doen voor onze opdrachtgevers. Het is soms hollen en stilstaan, maar de groei is ingezet.
Bij Alkum werken mensen met verschillende karakters, ideeën, kennis en kunde die
samenkomen in respect voor elkaar en dezelfde doelen na streven. Die diversiteit en
eenheid maakt ons uniek en stelt ons in staat klanten echt verder te helpen.
Heb jij duidelijke visies en ben je in staat tegelijkertijd open te staan voor input, dan is
werken bij Alkum iets voor jou!
Spreekt de vacature je aan en wil je je toekomstige enthousiaste collega’s ontmoeten?
Wij nodigen je graag uit voor een eerste kennismaking en vertellen je dan graag meer over
het bedrijf, de ambities, de werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden. Tegelijkertijd zijn wij
zeer benieuwd naar jouw drijfveren, wensen en verwachtingen.

Alkum Solutions
Alkum kenmerkt zich door de kwalitatieve kennis van complexe IT-organisaties en richt zich
op IT-architectuur, -continuïteit, -beheersbaarheid en -veiligheid van haar klanten.
Van de implementatie van complete netwerken, infrastructuur, servers/werkstations,
veiligheid, back-up en DR, hardware tot aan de nieuwste technologieën op het gebied van
Cloud en SDS enz.
De markt is continue in beweging en de laatste jaren groeit de cybercrime tot ongekende
hoeveelheid aanvallen. Het is dan ook onze ambitie met al onze IT-kennis organisaties verder
te helpen bij de uitdagingen zie ze ondervinden bij het voorkomen of bij het herstellen van
een cyberaanval.
Met meer dan 15 jaar geïnvesteerd te hebben op gebied van productontwikkeling en
samenwerking met grote internationale leveranciers is Alkum in staat oplossingen te leveren
die breed gedragen worden. Vaak vanuit een onafhankelijke adviserende rol zijn deze handson op maat oplossingen die zekerheid bieden voor de klantbehoefte en vooral niet groter
wordt dan noodzakelijk is.

Service is Vakmanschap!
Iedere klant is uniek en ondanks vergaande standaardisatie zijn de IT-oplossing voor onze
klanten afgestemd op hun situatie. Door in gesprek te gaan op zowel technisch vlak als op
management/directie niveau zijn we in staat snel de IT behoefte te begrijpen. Dit wordt
vertaald met de stakeholders in oplossingen waar de klant nu en in de toekomst op kan
bouwen.
Door onze relaties met producenten zijn we in staat om Enterprise technologieën te bieden
waarmee een organisatie kan door ontwikkelen tegen aantrekkelijke kosten.
Ook de medewerkers van Alkum blijven de nieuwste technologieën op de voet volgen en
zoeken daarbij altijd naar passende oplossingen voor de steeds veranderende
klantenbehoefte. Met een no-nonsens mentaliteit bieden we onze dienstverlening aan die
zich niet beperkt van 9-5. Immers IT staat altijd ten dienste van de core business.
Veelal wordt Alkum dan ook gevraagd voor adviestrajecten, second opinion en wordt zelfs
het IT-beheer geheel toevertrouwd.
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Vooruitstrevend
Alkum kijkt graag verder dan de dag van vandaag en blijft zich ontwikkelen. De actualiteit
staat vol met cybercrime ontwikkelingen en groei van bedrijven door de corona situatie. Er
vind nu een grote digitale transitie plaats waarbij dikwijls over Alkum wordt gezegd: “Ze
lopen mijlen vooruit op de markt” Als gesprekspartner voor de IT en management/directie
stappen we graag gezamenlijk met het gehele Alkum team de toekomst in.

Interesse?
Stuur dan je contactgegevens en CV naar info@alkum.nl. Wij nemen vervolgens contact met
je op om je uit te nodigen voor een eerste kennismaking.
Alkum Solutions BV
De Vriesstaat 38
3261PC Oud-Beijerland
+31 85 0653250
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!
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