VACATURE
DESKUNDIGE SENIOR SYSTEEMBEHEERDER
(40 uur per week)

Welke uitdagingen komen op jouw pad als je bij ons komt werken!
Als jij ook vindt dat de belangen van onze klanten de hoogste prioriteit zijn, dan ben jij misschien wel voor
ons de juiste man/vrouw. Natuurlijk heb je een flinke bagage met technische ICT-kennis én heb je beslist
ideeën hoe wij onze organisatie verder kunnen laten groeien. Je hebt ongetwijfeld inspirerende ideeën
en gedachten over het verder ontwikkelen van bestaande technieken.
Maak kennis met Mackaay ICT Services in Hoofddorp. En, wij willen kennismaken met jou!

Functieomschrijving
Als Senior Systeembeheerder ben je verantwoordelijk voor de centrale tools en services die wij onze
klanten bieden ter ondersteuning van het operationele beheer en support. Je levert op een voor de klant
begrijpelijke wijze praktische support bij incidenten, service requests, escalaties en projecten. Bovendien
denk je mee over de toepassing van nieuwe technieken en de verdere uitbreiding van onze
dienstverlening. Je weet daarom wat er in de markt speelt en welke ontwikkelingen voor ons – en vooral
voor de klant (!) - relevant zijn.
Je bent in staat om jouw brede basiskennis als Senior Systeembeheerder in te zetten voor verschillende
klanten waarvoor wij het beheer verzorgen. Je krijgt hierbij te maken met uiteenlopende omgevingen die
variëren in grootte. Bovendien ben je je zeer bewust van het feit dat wij op ons eigen hosted platform
werken met geavanceerde apparatuur (op enterprise niveau). Bijvoorbeeld zoals onze Full Flash Storage
Devices van Pure Storage. Dat zal jou als senior systeembeheerder ongetwijfeld meteen aanspreken.

Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?
Beheren van onze eigen Cloud platform;
Beheren van Hyper-V, RDS, Active Directory en andere Windows gerelateerde diensten;
Beheren van Azure en Office365 omgevingen;
Beheren Exchange omgevingen zowel on-premise als Office365 inclusief mailfilter en
SPF/DKIM/Dmarc;
Beheren van diverse Cloud diensten;
Beheren van de centrale tools en services ter ondersteuning van het operationele beheer en
support (o.a. RMM Platform, monitoring wachtwoord- en documentatiesysteem);
Beheren van diverse back-up omgevingen;
Beheren van de switches en firewalls;
Beheren van webhosting (Linux servers, hosting, DNS);
Opvolgen van monitoringalerts;
Controleren en testen van back-ups, het opzetten en testen van disaster recovery plannen;
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Aanspreekpunt voor security gerelateerde vraagstukken;
2e of 3e lijns ondersteuning van de servicedesk;
Het incidenteel uitvoeren van werkzaamheden op locaties bij klanten (denk hierbij aan het
projecten, complexere beheertaken etc.);
Contacten met leveranciers over product- en/of dienstontwikkelingen;
Ontwerpen en optimaliseren van de IT infrastructuren (voor klanten en onze eigen systemen);
Technische kennis delen t.b.v. offertetrajecten;
Het optimaliseren van de infrastructuur en automatiseren van beheertaken en waar mogelijk
realiseer je een verdere standaardisatie van de ICT-omgevingen;
Actieve bijdrage leveren in het aandragen van ideeën voor mogelijke portfolio ontwikkelingen en
verbeteringen in ICT voorziening van de klant. Jij zit dus zelf aan de knoppen!

Profiel kandidaat
Je hebt minimaal hbo-werk- en -denkniveau;
Je hebt uitgebreide ervaring met routing, switching, storage, VPN, Office365 omgevingen, Azure,
Windowsomgevingen, servers en virtualisatie;
Je beschikt over de volgende competenties: klantgericht, analytisch, nauwkeurig, resultaatgericht,
samenwerken, omgevingsbewust, teamspeler en communicatief vaardig;
Je houdt vakkennis bij, je maakt nieuwe onderwerpen je snel eigen en je leert van eigen ervaringen
en die van collega’s;
Je hebt altijd een heldere aanpak voor ogen waardoor je een realistische inschatting kunt maken
van de benodigde tijd, middelen en capaciteit;
Je stemt tijdig af met collega’s over de voortgang en onderlinge samenhang van de op te leveren
resultaten;
Je weet hoe je prioriteiten moet stellen; je denkt in oplossingen in plaats van problemen;
Je bent accuraat en bestand tegen tijd- en werkdruk;
Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
Het bezit van Rijbewijs B is een pré;
Bereid tot het overleggen van een VOG verklaring (Verklaring omtrent gedrag);
Bij voorkeur woonachtig in omgeving Hoofddorp.

Wat bieden wij jou?
Een financieel kerngezonde onderneming;
Genoeg uitdagingen in jouw vakgebied waardoor je zelf ook groeit!
Een fijne werksfeer: teamwork en collegialiteit zijn van groot belang;
Ruimte tot zelfontplooiing en doorgroeimogelijkheden;
Marktconform salaris;
Goede pensioenregeling;
Korte reistijden door een sterk regionale focus (Randstad).
Mackaay ICT Services B.V. is een informele organisatie met een klein hecht team. De liefde voor techniek
staat voorop. Mensen zijn ondernemend en gewend snel over te gaan tot actie. Er is veel vrijheid,
verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief en groei.

Over Mackaay ICT Services B.V.
Aantal medewerkers: 8
Mackaay ICT Services is sinds 1993 een betrouwbare partner in informatie- en communicatietechnologie.
Onze kernbegrippen: optimale dienstverlening, flexibiliteit en vooral: een persoonlijke benadering. Door
onze ruime kennis en ervaring kunnen onze klanten rekenen op de continuïteit van hun ICT-oplossingen.
En daardoor is de bedrijfscontinuïteit ook gewaarborgd.
Wij brengen niet alleen helderheid in hun netwerk of systemen, maar zorgen ook dat die helderheid blijft.
DNA zit in onze visie op security. We willen altijd hoge kwaliteit leveren. We werken met de meest
geavanceerde apparatuur en de modernste technieken. We willen ‘net even ietsje meer’ zijn dan onze
collega’s in de markt. Zo hebben we ook een eigen cloudplatform ontwikkeld. Natuurlijk zijn we ISOgecertificeerd. We laten immers niets aan het toeval over.
Sinds 2008 hebben wij onze focus ook gericht op VoIP Telecommunicatie. Onze klanten zijn vooral
gevestigd in de omgeving van Amsterdam. Wij onderhouden en beheren de systemen van klanten in het
MKB.

Wil je meer weten? Of solliciteer nu meteen!
Enfin… overtuig je ons? We zijn benieuwd naar jouw sollicitatie. Je mag helemaal zelf bepalen op welke
wijze je bij ons solliciteert. Verras ons. It’s up to you!
Maar doe het wel zo snel mogelijk!
Hoe je ook solliciteert: laat het ons weten via sonja@mackaay.nl (Sonja van Limpt). Uiteraard kun je ons
ook bellen als je vragen hebt: 088 – 088 4444. Vraag dan naar Sonja van Limpt of naar Edwin Mackaay.
We kijken uit naar jouw reactie.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Edwin Mackaay
oprichter en directeur van Mackaay ICT Services

Toen wij 20 jaar bestonden verscheen dit artikel in
de regionale ondernemerspers

