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Junior Systeembeheerder 

Afdeling:  IT 

Rapporteert aan: IT Manager 

Locatie:   Weesp/Amsterdam 

Uren:   40 

Functie 

Kleur je graag buiten de lijntjes? Vind je het leuk om in een dynamische omgeving te werken? Komen 
collega’s naar jou ‘to get the job done’? Ga jij door tot je een oplossing hebt gevonden? En ben jij pas 
tevreden als jouw gebruikers tevreden zijn? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Esize - a Proactis company is een toonaangevende leverancier van Business Spend Management-
oplossingen in de Benelux. Door onze krachten te bundelen met Proactis, een wereldwijde 
dienstverlener op het gebied van Spend Management en B2B eCommerce oplossingen, zetten wij 
ook concrete stappen om verder te groeien in Europa. Om ons groeiende team te versterken zoeken 
wij een enthousiaste systeembeheerder met kennis van Linux en Windows. Binnen ons team van IT-
professionals beheer je een complexe IT-omgeving, waarbij kwaliteit, veiligheid en stabiliteit centraal 
staan. Esize bouwt continu aan de doorontwikkeling van het eigen SaaS-platform. Je hebt een 
belangrijke rol in het onderhouden, verbeteren en optimaliseren van de infrastructuur waarop het 
Esize-platform draait. Daarnaast houd je je bezig met het onderzoeken en implementeren van nieuwe 
tools. 

Werkzaamheden 

In deze uitdagende functie liggen er uiteenlopende projecten op je te wachten. Dit zijn activiteiten 
waar je in je dagelijkse werk het meest mee bezig zult zijn: 

• Wij vragen je om actief mee te denken over het dagelijkse beheer en de uitbreiding van de 
infrastructuur, en om hier ook concreet aan mee te werken. 

• Je werkt mee aan projecten om verbeteringen en optimalisaties aan applicaties te realiseren. 

• Binnen het team draait je mee in releases en hotfixes. 

• Je analyseert logs en rapporten. 

• Je bent (mede)verantwoordelijk voor netwerkbeheer. 

• Beheer van hardware en licenties. 

• Je draait mee in de interne helpdesk voor onze collega’s. 

Profiel 

Onze nieuwe collega heeft een opleiding op HBO-niveau (bij voorkeur ICT) en 1-3 jaar relevante 
werkervaring als (junior) systeembeheerder. Ook zien wij graag een match op deze punten: 

• Je hebt ruime kennis en ervaring met Linux en Windows (op server & desktop). 

• Je bent bekend met Office365 en Exchange Online. 

• Je bent bekend met VMWare en/of vSphere. 

• Je hebt gewerkt met (script)talen, zoals bijvoorbeeld Bash, PowerShell, Python, PHP. 
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• Je hebt ruime kennis van computernetwerken en VPN's. 

• Kennis van Cisco network appliances is een pré. 

• Kennis van AWS is een pré. 

• Kennis van Docker is een pré.  

Wat bieden wij 

• Uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden. Jouw salaris wordt bepaald op basis van jouw 
ervaring en prestaties. 

• Een zelfstandige functie waarin je initiatief en verantwoordelijkheid kunt nemen. 

• Volop mogelijkheden om jouw kennis te verbreden en te verdiepen 

• Ruimte op het gebied van R&D 

• Een professioneel team waar samenwerken centraal staat. 

• Enthousiaste en hulpvaardige collega’s. 

• Locatie is Weesp, goed bereikbaar met OV en auto. 
 

Solliciteren 

Denk je dat je past bij onze organisatie en herken je je in dit profiel? Dan komen wij graag met jou in 
contact!  

Wil je solliciteren, stuur dan jouw C.V. en motivatiebrief aan Maarten Teuben. 
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