De onmisbare interne systeembeheerder
Want zo zien wij jou: onmisbaar. Zonder jou zitten we met onze handen in het haar! Ben jij op zoek
naar een belangrijke functie in de ICT-branche waar je veel technische collega’s hebt? Dan zijn wij op
zoek naar jou.
Je bent de spil van onze interne ICT-afdeling. Je bent de beheerder van onze technische
infrastructuur (oa. werkstations, servers en het netwerk) binnen het bedrijf. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en de beveiliging van de systemen en het netwerk.
Hiervoor onderhoud je contacten met bijvoorbeeld leveranciers en overige techneuten binnen ons
bedrijf. Je draagt zorg voor de afhandeling van de interne tickets van het bedrijf. Ook ben je
verantwoordelijk voor het werkplekbeheer. Je beheert de interne verhuizingen en draagt zorg voor
de optimale werking van randapparatuur. Daarnaast is een belangrijke rol van jou om de
informatieveiligheid van onze kantooromgeving op een hoog niveau te houden omdat ons bedrijf
gecertificeerd is voor ISO27001.
Wie ben jij?
• Je hebt een MBO diploma in de richting van server – of systeembeheer.
• Je hebt kennis van diverse Microsoft-oplossingen zoals SQL-server, Office 365, Terminal
Server en Hyper-V .
• Je hebt ervaring met Linux, distributies als CentOS en Debian.
• Je hebt kennis van netwerken (switches, routers, firewalls) en netwerktechnologie (TCP/IP,
VPN) en Windows Server 2012/2016.
• Je bent communicatief vaardig, leergiering, creatief en flexibel.
• Je hebt oog voor security, performance en privacy.
• Je bent 32 uur per week beschikbaar.
Wat maakt het voor jou aantrekkelijk om voor ons te werken?
• Marktconform salaris dat meegroeit met jouw ambitie.
• Informele werkomgeving in een modern pand voorzien van alle gemakken.
• Uitdagend werk met eigen verantwoordelijkheden en groeimogelijkheden.
• Opleidingsmogelijkheden.
• 100% reiskostenvergoeding met openbaar vervoer.
• Aanvullend: stoelmassage door een echte professional, sportvergoeding, gratis fruit en
mediatheek.
• En last but not least: gezellige collega’s en legendarische bedrijfsuitjes.
Over BliXem Internet
BliXem Internet, één van de leukste internet bedrijven in Nijmegen, bouwt met ruim 100 jonge
professionals aan diverse eigen sites en webapplicaties en verzorgt voor ruim 20.000 klanten de
hosting. Iedere maand vinden 6 miljoen unieke Nederlandse bezoekers onze sites en portals.
In ons modern ingerichte kantoor aan de Oranjesingel faciliteert BliXem Internet toonaangevende
internetbedrijven, zoals Provider, VIP Internet, Savvii, Telefoonboek. Deze informele werkomgeving
in het hart van Nijmegen biedt mensen en ideeën de ruimte om zich te ontwikkelen. Office, P&O en
Finance ondersteunen de bedrijven zodat zij zich optimaal kunnen richten op de deskundige
dienstverlening aan hun klanten.
Heb je interesse? Wacht dan niet en stuur je motivatie met cv naar talent@blixem.nl. Voor meer
informatie bel je met onze HR adviseur Lisa Nellestijn via 024 360 50 40.

