
Systeem- en netwerkbeheerder m/v (1,0 FTE) 

 

Ben jij die digitale alleskunner die onze computers en systemen wil beheren? 

 

Als systeembeheerder en supportmedewerker weet je als geen ander hoe belangrijk ICTondersteuning 

is. Je bent een krachtige persoonlijkheid en je beschikt je over uitstekende kennis op het gebied van 

Microsoft systemen, digitale beveiligingstechnieken en netwerkcommunicaties. Je krijgt als medior 

Systeembeheerder de mogelijkheid mee te werken aan de professionalisering van het IT-landschap. 

Maar daarnaast ook 1e lijns support, werkplekbeheer en ondersteuning bij projecten.  

Wie ben jij?  

Je hebt ervaring met het opstellen van documentatie aangaande implementaties en beheer, je beschikt 

over aantoonbare kennis en ervaring van server- en applicatievirtualisatie, en kennis en ervaring met 

Windows Servers, Hyper-V en/of Fail-over clustering. Je hebt daarnaast kennis van en ervaring met 

CP/IP-technologie, routeringsprotocollen, VLANs, datacommunicatie en draadloze netwerken. Tot slot 

ken je de laatste beveiligingstechnieken.  

Vereisten:  

 Tenminste 2-3 jaar aantoonbare ervaring als Netwerk-/ Systeembeheerder;  

 Een opleiding op tenminste mbo4-niveau of een relevante hbo-opleiding;  

 Beheersing van de Nederlandse taal en liefst ook enige kennis van de Engelse taal in woord en 

geschrift;  

 Collegiaal, gericht op samenwerken;  

 Sterke communicatieve vaardigheden;  

 Analytisch sterk;  

 Je bent zelfstandig en je beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen.  

Aanbod  

Wij bieden je in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor één jaar. Het salaris is conform de 

zwaarte van de functie en afhankelijk van je opleiding en ervaring maar zonder meer marktconform. 

Daarnaast hebben wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een vergoeding van je 

telefoonkosten en een laptop van TMO in bruikleen. Ook biedt TMO goede opleidingsmogelijkheden. 

Tenslotte verricht je je werkzaamheden op een mooie, centraal gelegen locatie. 

Reageren 

In verband met de komende (school)vakanties kun je tot 31 augustus a.s. reageren. Stuur je motivatie 

met cv per mail naar Yvonne Pelgrim (HR) via sollicitaties@tmo.nl. Voor vragen kan je contact 

opnemen met Sonja Vlaanderen, Manager ICT en Onderwijsondersteuning via info@tmo.nl.  

Organisatie 

De stichting European Fashion Business School (EFBS) is een opleidingsinstituut dat zich richt op het 

professionaliseren van de modebranche. EFBS bestaat uit twee zelfstandige onderdelen: TMO Fashion 

Business School en Detex Opleidingen. TMO staat voor kleinschalig, persoonlijk en door de overheid 

erkend particulier HBO-onderwijs voor toekomstig commerciële professionals in de fashion. Detex 

Opleidingen traint al bijna 90 jaar professionals in de mode-, sport-, schoenen- en jeansbranche. TMO 

behoort tot de beste hogescholen van Nederland. Naast de beoordeling bij de laatste accreditatie is 

TMO door de keuzegids HBO inmiddels al vijf jaar op rij uitgeroepen tot ‘Topopleiding’. Hier zijn we 

ontzettend trots op! Onze ambitie is dan ook om het best mogelijke onderwijs te bieden.  

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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