
Functie

Ben jij die steun en toeverlaat van onze collega’s op het gebied van systeem en netwerkbeheer? En ben je een praktische
doener met zowel ervaring met Windows als Apple systemen? Solliciteer dan direct op de functie van Systeem &
Netwerkbeheerder bij Centrica Business Solutions. 

Het bieden van eerstelijns IT-ondersteuning aan
collega’s in Nederland en België
Het beheren, begeleid en houdt overzicht van laptops,
mobiele apparaten, en randapparatuur. Je werkt zowel
met laptops met Windows als met MacOS
Je ontwikkelt en beheert installatie- en
configuratieprocedures en voert deze uit
Jij fungeert als interface voor technologieleveranciers
die software, tools en diensten leveren
Je werkt overzichtelijk, kunt goed inventariseren en
rapporteren over de stand van zaken/problemen en
deze opvolgen naar een oplossing
Je werkt graag met IT-apparatuur en gaat eerst zelf op
zoek naar een oplossing voor problemen, voordat je het
doorstuurt naar de verdere IT-support
Je werkt nauw samen met de collega’s van Corporate IT
welke zich voornamelijk in de UK bevingen

Wat ga je bij ons doen? Wie ben jij?

Hoe solliciteren?

Wij zoeken een
Systeem & netwerkbeheerder

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een internationaal en ambitieus
team dat continue bezig is met zichzelf te verbeteren.
Daarnaast bieden we uiteraard:

Centrica Business Solutions is een toonaangevend, internationaal technologiebedrijf gespecialiseerd in virtual power
plants (VPP), Demand Side management, smart grids en energie trading. Wij dragen bij aan het balanceren van het
elektriciteitsnet en het integreren van hernieuwbare energie. In de afdeling VPP Partnerships commercialiseren we onze
FlexPond™ technologie om, via een software-as-a-service (SaaS) model, flexibiliteitsdiensten voor de netbeheerder in
andere landen op te zetten. Hiervoor ontwikkelen we wereldwijde partnerships.

Je hebt al werkervaring opgedaan als systeem en
netwerkbeheerder en je hebt een sterk ontwikkelde
focus op de gebruiker
Je hebt een Bachelor in IT of equivalent, of je hebt dit
niveau bereikt door eerdere werkervaring op dit gebied
Je kunt jezelf vakinhoudelijk uitdrukken in zowel het
Nederlands als het Engels
Zowel Windows als MacOS kennen voor jou geen
geheimen en het opzetten, beheren en troubleshooten
van laptops met deze besturingssystemen
Je hebt kennis en ervaring met het configureren van
netwerkapparatuur (routers en servers)
Je hebt ervaring met het manipuleren, vervangen en
testen van hardware
Je hebt ervaring met het werken met Active Directory en
SCCM console
Je beschikt over een goede teamgeest en je hebt het
vermogen om zelfstandig te werken
Je bent enthousiast, stressbestendig, analytisch en
communicatief sterk

Een goed marktconform salaris
Deelname aan het Centrica bonus systeem
25 vakantiedagen en 13 ADV dagen
Een goede pensioenregeling
Flexibele werktijden 
Uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan
direct op deze functie door je CV en motivatie
te sturen naar Barbara Hoogduin of Veronique van der
Linden via personeelszaken@centrica.com. Bij vragen
over deze vacature, kun je ook telefonisch contact met
ons opnemen via 0297 293 119. 


