
Vacature Systeembeheerder 2.0 Kom jij ons team versterken? (24 - 40 uur)

Van nature ben je een automatiseerder. Klanten help je verder 
door in te zetten op automatisering. Waar mogelijk wordt 
systeembeheer gedaan door een systeem. Onze klanten merken 
vaak niet eens dat hun systemen up-to-date en veilig gehouden 
worden. ICT is nooit een doel maar altijd een middel om onze 
klanten zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Voor borging van stabiliteit en continuïteit zijn de meeste ICT 
diensten in eigen beheer. Hierdoor bieden we een totaalpakket 
en kunnen we snel schakelen. Al onze diensten komen samen in 
één portaal. Dit portaal ontwikkelen we zelf en biedt ons en onze 
klanten inzicht, overzicht, gemak en automatisch beheer.

Uiteraard moet het portaal en onze systemen wel ingericht en 
onderhouden worden. Kennis van actuele uitdagingen in de ICT 
wereld zijn belangrijk, het liefst met oplossingen hiervoor. Verder 
zijn er werkzaamheden als het beantwoorden van klantvragen, 
oplossen van incidenten, nieuwe werkplekken inrichten en 
migratietrajecten. Voor deze werkzaamheden zoeken we een 
ICT’er.

Herken jij je in deze visie en wil je graag op deze manier werken? 
Dan willen we graag met je praten.

Werkzaamheden
• Meedenken over automatisering voor MKB klanten;
• Fungeren als aanspreekpunt voor eindgebruikers 

m.b.t. vragen en wensen;
• Voorbereiden en uitleveren nieuwe werkplekken;
• Het installeren van software op werkplekken;
• Migratie trajecten: VoIP, Office 365 of cloud;
• Vragen beantwoorden en oplossen incidenten;
• Aanmaken en aanpassen gebruikers en rechten;
• Kwaliteit verhogen door automatisering toe te 

passen;

Wat we graag zien
• Proactieve houding;
• Zelfstandig;
• Actuele kennis van Windows;
• Kennis van Microsoft 365;
• Kennis van Windows Servers en Active Directory;
• Rijbewijs B;

Pre
• Kennis van VoIP 
• Kennis van Virtualisatie 



0543 - 745 120
info@esselink.nu
Misterweg 7a, 7102 BD Winterswijk
www.esselink.nu









Lijkt het je wat?

1. Laat het ons weten
Ben jij enthousiast geworden en wil je meer weten? Reageer 
en we gaan om de tafel om te kijken of de interesse 
wederzijds is.

Bel naar 0543 - 745 120 of mail naar info@esselink.nu

2. Het eerste gesprek
Een eerste kennismaking. Jij krijgt een indruk van ons bedrijf 
en onze werkwijze en wij van jou en je kennis en kunde. Het is 
een informeel gesprek waarin alles langs kan komen.

3. Een tweede gesprek
Indien we beiden na het eerste gesprek interesse hebben 
willen we graag met je om de tafel voor een tweede gesprek. 
In dit gesprek gaan we dieper in op de functie en jouw rol 
hierin. Ook jouw arbeidsvoorwaarden komen aan bod.

4. Een nieuwe baan!
Uiteraard maak je eerst kennis met je naaste collega’s. Met 
hen vorm je immers een team. Daarna maak je inhoudelijk 
kennis met onze systemen en klanten.

Wat bieden wij?
Onze manier van aanbieden van ICT heeft voor- en nadelen. We 
zijn proactief op systeembeheer maar reactief qua planning. Als 
de klant geen vragen, leveringen of incidenten heeft, dan zijn we 
niet bij de klant. Hierdoor is er niet altijd een volle agenda, maar 
wel ruimte om te automatiseren en optimaliseren.

Dit maakt dat werktijden flexibel zijn. Daarbij is ons belangrijkste 
uitgangspunt dat de klant altijd geholpen moet worden, de rest 
is flexibel. Als je klanten vanuit huis het beste kan bedienen dan 
graag. ’s Avonds updates draaien, ’s ochtends vrij, kinderen naar 
school brengen, half uurtje langer door, je bent flexibel om zelf je 
werktijden in te delen.

Indien het werk het toelaat is er een gezamelijke bedrijfslunch. Er 
is vers fruit aanwezig en je mag een uur sporten wat door ons 
vergoed wordt. Uiteraard wordt je voorzien van alle zaken die nodig 
zijn voor het uitvoeren van je werkzaamheden: laptop, telefoon en 
indien nodig een auto.

Esselink.nu is gevestigd in Winterswijk maar je standplaats kan de 
hele Achterhoek zijn.

Het salaris is marktconform en afhankelijk van werkervaring.

Windows netwerken Flexibele werktijden

Je houdt van afwisseling Communicatief vaardig


