Binnen de afdeling ICT van RENDO staan er op ICT-gebied diverse nieuwe ontwikkelingen te gebeuren en
daarom zijn wij op zoek naar versterking en wel naar een:

JUNIOR SYSTEEMBEHEERDER
Als Junior Systeembeheer bij RENDO ben je medeverantwoordelijk voor het technische beheer, helpdesk en
gebruikersondersteuning, netwerkontwikkeling en het inrichten van het beveiligingssysteem. Ook ben je veel
bezig met de operationele bezigheden binnen ons bedrijf. Daarnaast ga je een deeltijd HBO studie starten die
aansluit bij je werk.
Wie zijn wij?
RENDO is een netbeheerder en netwerkbedrijf in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. RENDO wil als
netwerkbedrijf onderscheidend zijn in het faciliteren van lokale en regionale initiatieven in haar werkgebied.
RENDO is op deze terreinen partner van haar negen aandeelhoudende gemeenten. Innovatie en
productontwikkeling binnen de energietransitie zijn belangrijke speerpunten de komende jaren. De energiesector
is sterk in ontwikkeling, waarbij de rol van aardgas ter discussie staat. RENDO wil haar focus op primair
elektriciteit- en gasnetwerken verbreden met warmte- en glasvezel netwerken.
Wat ga je doen?
In je rol als Junior Systeembeheerder verricht je het plaatsen, configureren en activeren van apparatuur en
systeemprogrammatuur in de netwerkomgeving dan wel in standalone situaties. Je bewaakt het gedrag van de
totale netwerkomgeving en analyseert de ontwikkelingen evenals de invloed hiervan op gebruikersaspecten als
beschikbaarheid, functionaliteit en performance. Samen met collega-systeembeheerders vorm je de helpdesk
voor de gehele organisatie en zodanig neem je (storings-)meldingen aan vanuit de organisatie. Deze storingen
analyseer je en je neemt de juiste acties hierop. Ook bewaak je de aanlevering van invoergegevens evenals de
aanmaak van uitvoergegevens vanuit deze processen en zorgt zo nodig voor nabewerking. Als laatste voer je
beheer en operating uit over centrale randapparatuur (printers/inpakmachine).
Daarnaast heb je de volgende taken:
 Ondersteunen van je mede collega’s in de dagelijkse operationele werkzaamheden.
 Alle overige voorkomende werkzaamheden.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een klantgerichte en analytische Junior Systeembeheerder met minimaal een afgeronde ICT
opleiding op MBO (niveau 4). Als Junior Systeembeheerder heb je kennis van en (stage)ervaring met
(moderne) ontwikkelingsmethoden en tools. Daarnaast werk je accuraat en oplettend aan je eigen
projecten/werkzaamheden. Omdat je veel communiceert met medewerkers betreffende de aanwezige ICTmiddelen ben je ook communicatief vaardig. Als laatste wordt er leergierigheid en gedrevenheid van je
verwacht om je vervolgstudie te willen behalen.
Wat bieden wij jou?:
RENDO biedt je de mogelijkheid om deel te nemen aan een Trainee Programma inclusief opleiding. In dit
programma krijg je de kans om het beste uit jezelf te halen, zowel voor RENDO als voor jezelf. Er wordt gestuurd
op persoonlijke ontwikkeling en brede inzetbaarheid binnen de afdeling. Je persoonlijke coach zal met enige
regelmaat jouw ontwikkelingen evalueren en beoordelen.
Werken bij RENDO betekent werken bij een organisatie die volop in beweging is. Een informele en collegiale
omgeving tegen prima arbeidsvoorwaarden. De functie wordt uitgevoerd bij RENDO te Meppel.
Meer informatie:
Heb jij nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met de heer Dick
Tuin, 0522 856 424, of met Irma Plate-Wierda, Personeelsconsulent, 0522 856 410 (ma-di-do).
Solliciteren:
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan de gestelde eisen, dan is RENDO op zoek naar jou! Solliciteer
door je motivatie en Curriculum Vitae naar de afdeling HRM te sturen: vacatures@rendo.nl.

Meppel, juni 2018

RENDO, Afd. HRM

