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Vacature:
ICT Medewerker / 
Systeembeheerder
Burghouwt is een familiebedrijf dat is opgericht in 1976, en levert als landelijke onafhankelijke groothandel hang- en sluitwerk aan 
de bouw en industrie. Service en kwaliteit staan hoog in het vaandel bij Burghouwt. Wij hebben tien vestigingen door het land, waar 
grote en kleinere teams de klanten voorzien van producten en advies van hoogwaardige kwaliteit.

Burghouwt maakt verstandig bouwen mogelijk. Verstandig bouwen kan zijn het gebruik van het juiste materiaal en het geven van 
een goed advies maar vaak zit het in de combinatie van beide. Met verstand kiezen we voor de lange termijn; een sterk of duurzaam 
bouwwerk en een lange relatie.

Het gaat goed met Burghouwt! Wij groeien in zowel omzet als diensten. Om deze groei te kunnen waarborgen, zijn wij voor 
onze vestiging in Arnhem per direct op zoek naar een enthousiaste

ICT Medewerker / Systeembeheerder

Functie omschrijving
Als ICT Medewerker/Systeembeheerder  maak je onderdeel uit van het ICT Team en houd je je bezig met een breed pakket 
van zaken op ICT gebied. Je installeert en beheert werkplekken, servers, printers, netwerkapparatuur, telefonie en allerhande 
cliënt-software voor eindgebruikers. Je bent aanspreekpunt voor gebruikersvragen en verstoringen van werkplekken en 
infrastructuur. Daarnaast werk je mee aan verbeterprojecten en breng je proactief jouw kennis en kunde in om ICT verder te 
innoveren en professionaliseren.  

Concreet houdt je takenpakket het volgende in:
• Het installeren, beheren en up-to-date houden van werkplekken en bijbehorende  cliënt-software 
• Het beheren en waar nodig verbeteren van infrastructuren en onderliggende ICT faciliteiten
• Het zorgdragen voor back-ups en het waarborgen van continuïteit
• Het documenteren van ICT systemen en het schrijven van gebruikersinstructies
• Het nauwlettend monitoren van ICT infrastructuren en systemen evenals het adequaat signaleren en oplossen van        

verstoringen

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een collega die beschikt over de volgende kennis en ervaring:

• MBO ICT Beheer niveau 4 of vergelijkbaar niveau door ervaring
• Enige jaren ervaring in kantoorautomatisering en gebruikersondersteuning in een middelgrote organisatie
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift evenals goede communicatieve  

vaardigheden
• In het bezit van rijbewijs B
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Ervaringen met de volgende zaken is een pré:

• De laatste Microsoft Windows (Server) en Office versies
• Microsoft Active Directory
• Gebruikersaccountbeheer, Group Policies
• Virtualisatie
• Back-up & Restore, replicatie
• Microsoft Office 365, Azure
• Microsoft SQL Server
• Microsoft Exchange Server
• Monitoring
• ITIL
• Netwerken, switches, routers, firewalls
• VOIP

Wat bieden wij?
Het betreft een uitdagende en veelzijdige functie met een grote mate van vrijheid. Voor de komende jaren staan er diverse 
projecten gepland waar je een belangrijke bijdrage aan kunt leveren en van kunt leren.

Burghouwt is een actief en gezond familiebedrijf dat aandacht besteedt aan de ontwikkeling van medewerkers. Medewerkers 
die de ambitie hebben om door te groeien, krijgen een opleidings- ontwikkelingsperspectief aangeboden en worden hierin 
gecoacht. Je werkt samen met een leuke groep collega’s in een fijne sfeer.

Wij bieden een marktconform salaris dat past bij je kennis, en ervaring. Wij hanteren goede primaire- en secundaire arbeids-
voorwaarden en volgen hierin de CAO WTG. 
 

Interesse?
Ben jij enthousiast geworden over deze functie, en wil je hier meer over weten?
Neem dan voor inhoudelijke vragen contact op met Kris ten Hoedt (ICT Specialist). 

Vragen over de sollicitatieprocedure kunnen worden gesteld aan Stephanie Geerdes, HR-functionaris. 
Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 026 368 42 42.

Je sollicitatiebrief inclusief CV ontvangen wij graag per email via pz@burghouwt.nl t.a.v. Stephanie Geerdes.

acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld


