Voor onze ICT-afdeling zijn wij wegens uitbreiding voor ons hoofdkantoor in Gouda op korte termijn
op zoek naar een:

Junior systeem-/netwerkbeheerder (36-40 uur)
In de functie van systeem- netwerkbeheerder verricht je zowel zelfstandige- als ondersteunende
werkzaamheden en ben je medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de
technische IT infrastructuur. Stressbestendigheid, nauwkeurigheid, integriteit, serviceverlening en
zelfstandig functioneren is een absolute vereiste.

Wij zoeken iemand met de volgende kwalificaties:









MBO+ werk- en denkniveau en een opleiding met een sterk ICT karakter
Eventueel enige relevante werkervaring als systeem-/netwerkbeheerder
Goede communicatieve- en sociale vaardigheden
Bereid om aanvullende IT en of financiele opleidingen te volgen
Bereid om bereikbaarheidsdiensten te draaien en support te verlenen buiten kantoortijd
Initiatief tonen, meedenken en eventuele problemen proactief kunnen signaleren
In staat om op termijn zowel zelfstandig als in teamverband te werken
Bij voorkeur woonachtig in de regio Gouda en in bezit van rijbewijs-B
Werkzaamheden team IT afdeling:









Server virtualisatie op basis van VMware
Desktop Virtualisatie (VDI) op basis van Vmware
Microsoft AD, GBP,SMB, Exchange, SQL server
Beheer storage omgeving
Beheer van ip netwerken en firewalls
Het beveiligen van IT omgeving
Business Continuity Management
Wat kan Hof Hoorneman Bankiers NV je bieden:






Voor de vacature geldt dat het een afwisselende en verantwoordelijke functie betreft, waarin eigen
initiatief op prijs wordt gesteld
Een enthousiast en toegewijd team
Goede arbeidsvoorwaarden waaronder een gunstige pensioenregeling
Salariëring in overeenstemming met opleiding en ervaring

Hof Hoorneman Bankiers NV heeft een volledige bankvergunning, maar richt zich voornamelijk op
vermogensbeheer voor particuliere- en institutionele beleggers. Naast onze hoofdvestiging in Gouda
hebben wij vestigingen in Arnhem, Laren, Groningen, ‘s-Hertogenbosch en Maastricht.
Geïnteresseerd?
Je schriftelijke sollicitatie met C.V. kun je richten aan:
Mevrouw J.J. Wessels-den Oudsten, (wessels@hofhoorneman.nl)
Postbus 3155, 2800 CG te Gouda.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de heer Sven Schuling
(Directeur ICT), Tel. 0182-597772).
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

