Nimeto Utrecht is de vakschool van creatieve ruimtemakers. Op onze school werken ongeveer 150
medewerkers die met passie hun vak uitvoeren. Vakmensen die studenten leren hoe je vormgeeft aan
de ruimte om je heen. De ruimte waarin je woont, werkt, winkelt en ontspant. Of het nou gaat om een
huis of een winkel, om ontwerp, inrichting, onderhoud of communicatie. Om vorm te geven aan de
ruimte in de wereld om ons heen hebben we vakmensen nodig. Zelfbewuste, creatieve ruimtemakers
die precies weten wat ze doen. Zulke mensen leiden wij op. Zulke mensen werken bij ons. Voor het
team DIG&IT zijn wij per direct opzoek naar een:

Allround systeembeheerder (fulltime)
Wie ben je…
Jij bent iemand die projecten met beide handen aanpakt en tot een succesvol eindresultaat weet te
brengen. Dit doe je doordat je kennis van zaken hebt, je problemen goed kunt analyseren en je komt
met creatieve oplossingen. Ook schakel je makkelijk tussen verschillende kennisniveaus en
communiceer je helder en overtuigend. Zo weet je collega’s te overtuigen en draagvlak te creëren.
Binnen digitaliseringsprojecten ben jij de schakel tussen onderwijs en DIG&IT. Je bent inhoud
gedreven en neemt relevante ervaring mee. Kortom dit wordt de volgende stap in jouw carrière!
Wat ga je doen…
Het DIG&IT team zit midden in een transformatieproces. Van beheer naar regie is het thema. Daarbij
verhuizen we naar een hybride omgeving met een aantal servers ‘On-Premise’ en een groot gedeelte
in de Microsoft Cloud. Grote onderwerpen die we de komende jaren aanpakken zijn.:
• Het vernieuwen van de totale infrastructuur.
• Servicegericht werken.
• Ontwikkelen van een nieuwe digitale strategie.
Als systeembeheerder:
• Beheer je voornamelijk Windows servers en begeleid je de migratie naar Azure.
• Coördineer je het project Intune en Autopilot en je plant, beheert, configureert, monitort en
onderhoudt alles rondom Microsoft 365. Denk daarbij aan: Teams, Outlook, Sharepoint, AD
(nu nog hybride) en Exchange.
• Ben je de sparringpartner voor functioneel beheerders, je directe collega’s en de
contactpersoon voor onze outsourcing partners.
• Beheer je de cloud telefooncentrale.
• Werk je mee aan het vormgeven van de architectuur en digitale strategie.

Het DIG&IT team bestaat, naast jou, uit een netwerk- en securitybeheerder, een
servicedeskmedewerker, een servicedeskmedewerker/applicatiebeheerder en een aanvoerder.
Met dit team werk je aan de dagelijkse beschikbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de
diverse systemen en projectmatig werk je aan verbeteringen en uitbreidingen binnen het digitale
landschap.

Wat neem je mee…
•
•
•
•

Een opleiding op HBO niveau of MBO (ICT beheerder) 4, of een vergelijkbaar niveau.
Een uitstekende beheersing van de Nederlands en Engelse taal in woord en geschrift.
Gedegen kennis van en ervaring met Microsoft 365, AD en Exchange.
Gedegen kennis van en ervaring met virtualisatie.

Mooi meegenomen…
•
•
•
•

Ervaring met Microsoft Dynamix en Power BI.
Ervaring met macOS/iOS en jamF.
Ervaring met macOS en Linux servers.
Ervaring met Magister, PortalPlus, B3net, Educator, Afas, TopDesk.

Eventuele certificaten…
•

Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate (streepje voor met
Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert).
Microsoft Certified: Azure Fundamentals (streepje voor met Microsoft Certified: Azure
Administrator Associate).

•

Wij bieden jou…
•
•
•
•
•
•
•

Een afwisselende, uitdagende functie in een dynamische omgeving.
De mogelijkheid om je talenten verder te ontwikkelen.
Een aantrekkelijk salaris en een goed pakket arbeidsvoorwaarden.
Een jaarcontract met zicht op een vast contract.
Functie valt binnen de cao van het mbo (Schaal 9 tot 10, afhankelijk van kennis
ervaring).
Een eindejaarsuitkering van 8,33%.
Vakantiegeld 8%.

Sollicitaties…
Ben je geïnteresseerd, dan horen we dat graag! Stuur je sollicitatie uiterlijk 28 november 2021
tot 12:00 uur via e-mail – aan de afdeling HR van Nimeto (HR@nimeto.nl).
Indien je vragen hebt, kan je contact opnemen met Jelle van Baggem (Aanvoerder Team Digitalisering
& IT) 06-20804736.

