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Senior systeembeheerder (32-40 uur)
Ervaren, communicatieve technicus, die een uitdaging niet uit de weg gaat. 

Wil je graag de verantwoordelijkheid voor kleine en grote ICT-projecten? Wil jij afwisselende 
klanten en een grote diversiteit aan verzoeken en projecten? En maak je graag plezier tijdens 
je werk? Dan is dit dé uitdaging voor jou!

MoreThanJust.ICT biedt ‘meer dan gewoon’ ICT totaaloplossingen voor systeembeheer, cloud en telecom 
voor het MKB. Het enthousiaste team van MoreThanJust.ICT zoekt de rand op, is flexibel en kijkt altijd 
of het anders kan; beter, sneller en slimmer. Als ervaren ICT’er kun jij meebouwen aan het succes van 
deze groeiende organisatie!

Wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden?

Tijdens jouw werkdag als Senior Systeembeheerder draait alles om de ICT-werkomgeving (technisch beheer) van 

jouw klanten en uiteenlopende ICT-projecten. Je zorgt voor een stabiele en veilige werkomgeving bij de klant en 

pleegt onderhoud aan systemen en netwerken. Je signaleert knelpunten en trends bij je klanten en bespreekt 

deze met de technische klantmanagers of de verkoopafdeling. Daarnaast ben je als Senior Systeembeheerder bij 

MoreThanJust.ICT continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Je ondersteunt jouw 

collega’s van de Servicedesk met onder andere het bedenken van structurele oplossingen voor terugkerende Ser-

vicedesk meldingen. Maar ook ICT-gerelateerde verzoeken als uitbreidingen en verhuizingen van bestaande, maar 

ook nieuwe, klanten pak je op.  Als generalist is er veel afwisseling in jouw werkzaamheden!

MoreThanJust....ambities!

Ambities om te groeien? Bij MoreThanJust.ICT zijn er volop mogelijkheden om je te ontwikkelen! Misschien vind je 

het interessant om je junior collega’s onder je vleugels te nemen? Wellicht ambieer je een rol als technische klant-

manager of projectleider? Of vind je pre-sales reuze interessant? MoreThanJust.ICT biedt hier alle ruimte voor en 

denkt graag met je mee over jouw carrière! 

“MoreThanJust zijn we allemaal. 
Van servicedeskmedewerker tot 

ICT-projectmanager.”
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“De juiste persoon, de juiste vaardigheden, de juiste plek. 
Prettig voor jou, je collega’s en onze relaties!” 

MoreThanJust. ICT
De Ooyen 7b

4191 PB Geldermalsen
T 0345 20 00 00

www.morethanjust.nl

Wat biedt MoreThanJust.ICT jou?

• Een parttime/fulltime baan (uren in overleg).

• Goed salaris (€3.500 - €4.500) afhankelijk van jouw kennis en ervaring.

• Pensioenregeling.

• 24 vakantiedagen.

• Uitbetaalde overuren.

• Auto van de zaak (C-Segment) waar je ook privé mee mag rijden.

• Laptop en telefoon.

• Mogelijkheden om thuis te werken!

• Wil jij een extra opleiding of cursus volgen? Dat kan!

• Alle ruimte om te groeien.

• Elke dag een lekkere lunch van de zaak (wanneer je op kantoor bent :-))

• Gezellige collega’s met passie voor ICT.

• Ieder kwartaal een pizzasessie voor kennisdeling.

• Regelmatige tafelvoetbal, dart-wedstrijden en toffe bedrijfsuitjes!

Plezier in je werk!

Met plezier in je werk presteer je het best! Heb jij iets nodig om het plezier te behouden? Dan regelt MoreThanJust.

ICT dat!

Wie ben jij?

Je hebt passie voor ICT! Met jouw brede technische kennis en uitstekende communicatieve vaardigheden ga je op 

zoek naar de beste ICT-oplossing voor de klant. Bovendien pak je je verantwoordelijkheid en vind je het leuk om een 

eigen draai aan je functie te geven.

Daarnaast:

• heb je hbo werk- en denkniveau;

• heb je minimaal 5 jaar relevante werkervaring;

• weet je (bijna) alles van Microsoft 365, Windows, Exchange, SQL, Back-up, Virtualisatie, Security, 

routers, firewalls & switches, VMWare, netwerken en IP; kennis van switches en firewalls is een pré;

• heb je ervaring met het zelfstandig uitvoeren van Microsoft 365 migraties;

• kun je technische oplossingen bieden voor klantvragen, passend bij de huidige infrastructuur;

• heb je een scherp oog voor commerciële kansen en mogelijkheden;

• kun je zowel kleine als grote ICT-projecten zelfstandig uit te voeren;

• is kennis van VoIP-telefonie een pré.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Mail je cv en sollicitatie naar jurg.arends@morethanjust.nl.


