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Heiper ICT is de ideale partner voor zakelijk netwerk- en systeembeheer. Al 12 jaar een kennis 

gedreven club die vanuit Huizen actief is in Midden-Nederland. Wij zijn goed in het adviseren, 

installeren en onderhouden van ICT infrastructuren, leveren internetverbindingen, installeren de 

computers, onderhouden servers en e-mail in de Cloud. Wij zorgen er voor dat de gehele ICT 

infrastructuur bij onze klanten werkt. 

De Heiper-club bestaat uit jonge, leuke en slimme ICT-specialisten. Waarom ze bij Heiper werken? 

“super sfeer, enorm sterk collegialiteitsgevoel”, “veel afwisseling en uitdaging, nooit saai”, “open 

cultuur, lekker plat, weinig hiërarchie”. 

In verband met de groei van onze organisatie zijn wij op korte termijn op zoek naar een gedreven, 

fulltime 

netwerk- en systeembeheerder 

 

In deze rol ben je verantwoordelijk voor de volgende taken: 

• Het uitvoeren van installatie- en configuratiewerkzaamheden aan systemen; 

• Het onderhouden van diverse ICT omgevingen, bij klanten en in datacenter; 

• Het maken en bijhouden van documentatie van verschillende ICT inrichtingen bij klanten; 

• Het opvolgen van storingen aan systemen en netwerken van onze klanten; 

• Het direct aannemen en opvolgen van telefoontjes van OND en TEC; 

• Escalatie borgen; 

• Opstellen van offertes en facturen; 

• Nabellen van uitgebrachte offertes en adviezen; 

• Meedraaien in de storingsdienst. 

Profiel 

Voor jou is ICT niet alleen je werk, maar ook je hobby.  

Je bent representatief en voelt je prettig in een zakelijke omgeving, dit straal je uit door je houding en 

gedrag; 

Je bent communicatief vaardig, servicegericht en weet de meest ingewikkelde zaken zo uit te leggen 

dat ook de gewone gebruiker de materie begrijpt; 

Je verstaat je vak en je gaat voor kwaliteit; 

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;  

Als laatste ben je iemand die altijd in oplossingen denkt. 

Functie-eisen 

• Afgeronde ICT-opleiding minimaal op MBO niveau 4 of door werkervaring verkregen; 

• Kennis en ervaring met Microsoft Windows Server 2008r2 of hoger; 

• Kennis en ervaring met Microsoft Exchange en/ of Office 365; 

• Kennis en ervaring met Microsoft Server platformen en functies; 

• Kennis en ervaring met netwerktechnieken; 

• Kennis en ervaring met VoiP oplossingen; 

• In het bezit van rijbewijs B. 
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Wij bieden 

Een prettige, informele werksfeer met veel ruimte voor eigen initiatief;  

Uitdagend werk met vaak extreem gecompliceerde netwerken; 

Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioen, reiskosten, notebook; 

Prima doorgroeimogelijkheden in een bedrijf met ambities; 

Goede opleiding- en trainingsmogelijkheden. 

 

 

Meer informatie 

Op www.heiper.nl zie je wat Heiper jou nog meer te bieden heeft. 

 

Interesse in een kennismakingsgesprek? 

Neem contact op met Pieter van Woerden, 088 - 434 73 01 of stuur je CV met korte motivatie naar 

vacature@heiper.nl. 

 

 

 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld  

http://www.heiper.nl/
mailto:vacature@heiper.nl

