Systeembeheerder VMware
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
• Bizar uitje: Lapland 2023
• Een onkostenvergoeding van € 100,- netto per maand
• 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
Bij T2 zit je nooit krab!
• Salarisverhoging van € 200,- (4%)
• Variabel salarisverhoging (10 %)
• Welkomstbonus € 5.000,• Aanbrengbonus € 1.500,- (waardebonnen naar keuze)
T2 is niet voor iedereen
Bij T2 behalen we samen successen en vieren deze dan ook samen. Ons motto is “leuke dingen doen
met leuke mensen” en dat kent geen grenzen, maar het is tegelijkertijd ook niet vanzelfsprekend. Om
iets te kunnen vieren, moet je wel presteren. En voor prestaties is kennis en kunde nodig. Eigen
verantwoordelijkheid speelt daarin bij ons een grote rol. Bij T2 werken collega’s die de ambitie
hebben om zich verder te ontwikkelen op het gebied van de nieuwste Microsoft technieken. Een
mbo 4 ICT opleiding, aangevuld met relevante werkervaring als systeembeheerder, vormt hierin de
vereiste basis.
Wat ga je doen?
Als systeembeheerder VMware ben jij de specialist als het gaat om technologieën als VMWare ESXi,
vSphere, SAN storage, Microsoft platform en VDI. Je gaat grote en complexe omgevingen beheren en
tevens bijdragen en input leveren aan projecten.
Je gaat je onder andere bezig houden met:
• Beheer en monitoren van alle systemen en infrastructuur
• Installatie, configuratie, testen en onderhouden van besturingssystemen, applicatiesoftware
en systeembeheer tools
• Migreren naar de nieuwe Cloud oplossing
• Besturingssystemen, applicatiesoftware en systeembeheerprogramma's installeren,
configureren, testen en onderhouden
• Meedenken met de eindgebruiker over de beschikbare diensten en tegelijkertijd heb je een
adviserende rol
• Het optimaliseren van de IT omgeving, denk hierbij aan het doorvoeren van wijzigingen én
het oplossen van 3e-lijns incidenten

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 hebt ruime ervaring met Windows Server 2012/2016
• Je hebt een up-to-date VMware VCP certificering
• Je hebt ervaring met PowerShell
• Je hebt aantoonbare kennis van minimaal twee van de onderstaande producten;
- ESXi
- vSphere vCenter
- vCloud Director
- vRealize Automation
- VMware Workspace One
- VMware Horizon
- VEEAM
- Hyper-V
• Je hebt een grote dosis verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent klantgericht, probleemoplossend en communicatief vaardig
• Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar
• Je hebt een geldig rijbewijs
• Je bent woonachtig in de Randstad (omgeving Amsterdam, Utrecht, Den Haag of Rotterdam)
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.

