
SYSTEEMBEHEERDER
Wat kun je voor ons betekenen?
Als lid van ons ICT-team ben je bezig met optimalisatieprojecten, dagelijks beheer van systemen en ondersteuning aan 
(internationale) gebruikers. Tot je takenpakket behoren onder andere:
 ▪ beheer van telefonie, copiers, servers, dataopslag en MDM-omgeving
 ▪ ontwerpen en doorvoeren van aanpassingen aan de ICT-structuur
 ▪ beheer van onze ICT-helpdesk en het oplossen van 1e lijns storingen
 ▪ documenteren van oorzaken en oplossingen in handleidingen en systeemdocumentatie
 ▪ inkoop van ICT-supplies en beheer van contracten en licenties
 ▪ werkplekbeheer van onze medewerkers

 
Hoe kom je het beste tot je recht in deze functie?
 ▪ je bent een daadkrachtige, stressbestendige samenwerker met een hoge mate van verantwoordelijkheid 
 ▪ je bent flexibel en beschikt over voldoende inlevingsvermogen om wensen van collega’s te vertalen naar oplossingen
 ▪ je hebt een hands-on mentaliteit en bent no-nonsense in gedrag en communicatie
 ▪ je hebt minimaal een MBO-opleiding ICT Beheer (niveau 4) of een HBO-opleiding ICT&Infrastructuur
 ▪ je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie en bent bekend met helpdesk-software, firewalls en routers
 ▪ je hebt ervaring met RES Workspace Manager, Citrix, MS Exchange en Active Directory

fulltime

vacature

Wie zijn wij?
Jetstone is een toonaangevende producent van stenen werkbladen. Keukendetaillisten en interieurbouwers in 
Nederland, België, Duitsland en Zweden weten dat ze voor prachtig maatwerk bij ons aan het juiste adres zijn.
Werken bij Jetstone betekent samenwerken. In onze platte organisatie staan we open voor suggesties en nemen we 
medewerkers graag mee in nieuwe ontwikkelingen. We werken samen hard, maar vieren ook zeker samen successen; 
van jubileumfeest tot voorjaarsborrel en van Vrienden van Amstel tot uitstapjes met de personeelsvereniging.
Ben jij op zoek naar een werkgever waar je je talenten kunt benutten? Lijkt het je een uitdaging om bij te dragen aan 
een mooi kwaliteitsproduct? En hecht je waarde aan een informele sfeer en een no-nonsense mentaliteit? Dan past 
Jetstone, als financieel gezond en betrouwbaar bedrijf, wellicht uitstekend bij jou!

Interesse om te solliciteren?
Stuur dan een e-mail met je 
gegevens en korte motivatie 
naar Marian van Bree:
hrm@jetstone.nl

JETSTONE
Florijn 9

5751 PC Deurne

@JetstoneNL

@Jetstone_

jetstone-bv

www.jetstone.nl Heb je nog vragen?
Bel dan even naar Harold van 
Heugten! Hij weet je alles te 
vertellen over deze functie:
0493-352050


