Systeembeheerder Citrix
Opleidingsbudget van € 5.000,- en een welkomstbonus € 5.000,Bij T2 zorgen we goed voor elkaar en doen wij leuke dingen met leuke mensen, we hebben namelijk
weer twee bizarre uitjes op de planning staan. Kies jij voor de Grand Prix van Abu Dhabi en/of
Lapland?! Uiteraard zorgen we hiernaast voor uitdagende opdrachten en uitgebreide
opleidingsmogelijkheden zodat jij jezelf onbeperkt kan blijven ontwikkelen. Ben jij systeembeheerder
en heb je ervaring met Windows? Wil je het beste uit jezelf halen? Dan ben je van harte welkom bij
T2 en ontvang je onze welkomstbonus ter waarde van € 5.000,-.
Wat ga je doen?
Als systeembeheerder Citrix ben je verantwoordelijk voor het beheer van de gehele Citrix omgeving
bij de opdrachtgever. Je gaat grote en complexe omgevingen beheren en tevens bijdragen en input
leveren aan projecten.
Je gaat je onder andere bezig houden met:
• Het beheren, bouwen en doorvoeren van wijzigingen in de infrastructurele componenten
van Citrix, zoals NetScaler, XenDesktop en XenApp
• Migratieprojecten, waarbij je met jouw kennis en kunde de migratie zo goed mogelijk afrond
• Het aanbrengen en implementeren van nieuwe applicaties binnen een Citrix omgeving
• Het analyseren en oplossen van 3e-lijns meldingen en complexe storingen
• Het meedenken met de eindgebruiker over de beschikbare diensten en tegelijkertijd heb je
een adviserende rol
• Het optimaliseren van de IT omgeving
Wat verwachten we van jou?
Onderstaand hebben we de wensen op een rijtje gezet:
• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als systeembeheerder
• Je hebt hbo werk- en denkniveau
• Je bent in het bezit van actuele certificeringen voor Citrix (CCA en CCV)
• Je hebt ruime kennis Windows Server 2012/2016
• Je hebt aantoonbare kennis van minimaal twee van de onderstaande producten;
- Citrix Virtual App and Desktop
- Citrix XenDesktop
- Citrix NetScaler
- Citrix XenApp
- Ivanti (RES) Automation Manager
- Ivanti (RES) Workspace Manager
• Je hebt een grote dosis verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent klantgericht, probleemoplossend en communicatief vaardig
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
• Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar
• Je hebt een geldig rijbewijs
• Je bent woonachtig in de Randstad (omgeving Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Amsterdam)

Wat mag je van ons verwachten?
• Direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
• Een salaris tussen de € 3.600,- en € 5.000,- bruto per maand o.b.v. 40 uur
• Diverse bonussen: 1750+ urenbonus en een wervingsbonus
• Bizarre uitjes: de Grand Prix van Abu Dhabi en/of Lapland
• Een onkostenvergoeding van € 100,- netto per maand
• Onze welkomstbonus van € 5.000,• Een opleidingsbudget van € 5.000,- per jaar
• Een reiskostenvergoeding, met keuze uit:
- Een mobiliteitsvergoeding van € 1.000,- bruto per maand of
- Een auto naar keuze, met een leasebudget van € 700,- of € 800,- (ook voor privé gebruik)
• 25 vakantiedagen
• Een goede pensioenregeling
Hoe verder?
Enthousiast geworden?! Solliciteer dan op deze functie. Voldoe je niet aan al onze verwachtingen?
Maar heb je wel werkervaring als systeembeheerder en ambitie? Neem dan contact op met mij, ik,
Diandra, ben bereikbaar op 06-11003698 of dlikumahua@t2.nl.

