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Systeembeheerder
Als Senior systeembeheerder voel je je als een vis in het water met technologieën als SAN storage, VMWare ESXi, Microsoft
platform en VDI. We zijn op zoek naar een kandidaat met grote kennis en kunde in deze technieken en die in staat is om
nieuwe ontwikkelingen te implementeren. Je draait je hand er niet voor om, om als vraagbaak te functioneren voor de
beheerorganisatie. Beheren van complexe omgevingen en projecten met verschillende stakeholders en ketenpartners doen jou
niet afschrikken. Daarnaast kun jij goed samen werken in team verband en kun jij goed tegen stress en hoge werkdruk
ICT infrastructuur
Er wordt gewerkt met VMWare ESXi omgeving in samenwerking met vCenter. De gehele Microsoft omgeving is gevirtualiseerd.
Hierop draaien meerdere Active Directory domeinen. Er wordt gebruik gemaakt van Terminal servers, Applicatie servers, High
availability servers. De hardware omgeving bestaat uit HP Blade systemen, met zowel lokale en SAN storage. Het netwerk is
ingericht met over het algemeen Juniper/Cisco apparatuur.
Concrete werkzaamheden:
·

Beheren van de VM en SAN storage omgeving;

·

Beheren van automatiseringsoplossingen voor beheer en onderhoud van systemen;

·

Maken en beschikbaar stellen van VMWare Templates;

·

Uitvoeren van operationele beheertaken bijvoorbeeld het implementeren van updates op genoemde systeemsoftware en
platformen/netwerken;

·

Implementeren en documenteren van wijzigingen;

·

Bieden van ondersteuning 2e lijns applicatie beheer en ondersteuning van management;

·

Oplossen van reguliere 2de en 3de lijn meldingen op genoemde systeemsoftware en platformen/netwerken;

Kennis en ervaring:
Voor het kunnen uitvoeren van deze functie heb jij:
·

in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met beheer van VMWare VSE omgeving;

·

in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met beheer van Windows Server platform;
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·

in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring in een beheerorganisatie van uitgebreide en complexe ICT- omgevingen
zoals: datacentra, bank- of verzekeringswezen;

·

jouw certificering voor VMware VCP Administrator;

·

jouw certificering MSCA Windows Server (2016);

·

aantoonbare ervaring en kennis in beheermethdodiek ITIL;

·

aantoonbare ervaring met beheertools zoals PRTG/Big Brother en vCenter;

·

aantoonbare ervaring en kennis ICT Security regelgeving waaronder ISA99 en ISO 22000;

·

aantoonbare kennis van industriele automatiseringsystemen zoals DCS, SCADA en MES;

·

kennis van en ervaring met HP Hardware en 3PAR San technologie;

·

kennis van en ervaring met Topdesk;

·

kennis van en ervaring met HP RMC Backup en VSA software;

·

kennis en ervaring van complexe netwerken en apparatuur;

Opdrachtgever biedt uitstekende voorwaarden!

Nieuwsgierig?? Reageer dan mét je cv en met je motivatie!
Locatie: Amsterdam / Opdracht: Vaste aanstelling
Een intakegesprek wordt standaard ingepland alvorens het cv eventueel bij de klant wordt voorgesteld, bovendien zal er
minimaal één referentie gevraagd worden.
Wil je meer informatie? Neem dan snel contact op met Marcel Christoffel via mail: marcel@olifantconsultancy of bel: 0650237960

