Systeembeheerder

Function type:

Freelance - Vast

Location:

Etterbeek / Homework

Duration:

4m+

Reference:

202008386

Description:
Wij zoeken in de eerste plaats naar kandidaten met het ‘Anankei DNA’. Dit zijn gemotiveerde kandidaten met
een positieve ingesteldheid en ‘can do’ mentaliteit. Dream IT, Trust IT, Go for IT: dit is wie we zijn.
Dream IT: Hoog mikken: het zit in onze genen. Ambitie uitstralen. Elke dag dromen over wat de volgende dag
kan brengen.
Trust it: Er loopt bij anankei een pak talent rond. Daarom vertrouwen wij er altijd op dat alles goed komt.
Talentvolle collega's die elkaar vertrouwen dat is een garantie op succes.
Go for IT: Wij hebben het liever over uitdagingen dan over problemen. Wij zoeken en vinden oplossingen, ook
als die niet voor de hand liggen. Wij gaan ervoor
Voor onze klant uit Etterbeek zijn we op zoek naar een ervaren Systeembeheerder.
Als ICT Systeembeheerder maak je deel uit van het team dat instaat voor de uitbating en de verdere uitbouw
van de centrale ICT infrastructuur en bijbehorende operations.
Jouw taken :
- Je draagt bij aan het operationeel beheer van de centrale ICT infrastructuur, de systemen en applicaties die
erop draaien.
- Je werkt ook verder de dossiers en procedures uit, zodat je teamgenoten hun werk zo efficiënt mogelijk kunnen
uitvoeren.
- Je neemt ook deel aan de verdere uitbouw van het O365 (Exchange Online, Sharepoint, etc.) en Azure AD
platform.
- Beveiliging is een constant aandachtspunt, een belangrijk deel van je taken zal zich dan ook hierop toespitsen.
- Op projectbasis werk je indien nodig nauw samen met collega’s binnen andere IT departementen (netwerk,
applicatie, decentrale ICT verantwoordelijken, etc.).

Requirements:
Idealiter heb je reeds 2 tot 5 jaar werkervaring. Als je nog maar pas je eerste stappen hebt gezet in je
professionele loopbaan dan compenseer je je mindere ervaring met je torenhoge ambitie en de wil om snel te
leren.
Jouw kennis :
- Je beschikt over gedegen kennis van het O365 platform, Exchange Online, Sharepoint, Teams en Intune.
- Je beschikt over kennis van VMWare en ervaring met het beheer van een virtueel platform is zeker een plus.
- Als systeembeheerder ben je ook voldoende bekend met de meest courante operating systemen van Microsoft
(Windows 10, Windows Server 2016, 2019).

- Kennis van andere smaken van Operating Systems (Linux, OSX, etc.) wordt als een plus gezien.
- Daarnaast heb je ook kennis van Active Directory, Microsoft System Center, GPO, DNS, DHCP, etc.
- Kennis van PowerShell; databases (Oracle, MSSQL of andere) en netwerk technologieën worden beschouwd
als een plus
Jouw talenkennis :
- Nederlands
- Engels
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