
 
 
 
 

Vacature 

Senior Systeembeheerder in regio Arnhem 
 
Opleidingsniveau : HBO 

Werkervaring  : 5+ jaar 

Aantal uren  : 32 - 40 uur 

Dienstverband  : Vast contract 

Salaris   : In overleg 

 
 
Functieomschrijving 

Bij De Krachtcentrale vinden wij het belangrijk om onze klanten zorgeloos en geruisloos te voorzien 

van stabiele Cloud- en ICT diensten. Om onze service op het gewenste niveau te houden zijn wij op 

zoek naar een ervaren systeembeheerder voor de uitbreiding van ons team van specialisten. 

 

Als Senior Systeembeheerder bij De Krachtcentrale ben je hoofdverantwoordelijk voor de stabiliteit 

en continuïteit van ons platform, verspreid over 2 datacenters. Je bent een ervaren en proactieve ICT 

specialist die onze systemen geruisloos draaiend houdt zodat klanten zorgeloos kunnen werken. 

 

Het is belangrijk dat je het overzicht houdt van uit te voeren werkzaamheden en weet welke 

prioriteiten je hierin moet stellen. Je denkt vooruit en kan eventuele problemen of calamiteiten 

herkennen en voortijdig opvangen. Daarnaast bedenk je hoe wij continu de kwaliteit en stabiliteit 

van onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

 

Je biedt ondersteuning aan onze helpdesk en biedt onze klanten 2e/3e lijns oplossingen en advies. Je 

hebt contact met klanten, leveranciers en collega's. Je krijgt veel vrijheid om nieuwe technieken te 

testen en te implementeren en we luisteren graag naar je goed uitgedachte plannen. 

 

Functie-eisen 

Om voor deze functie in aanmerking te komen, beschik je minimaal over een afgeronde ICT opleiding 

op HBO niveau en heb je minimaal 5 jaar ervaring met serverbeheer in verschillende middelgrote IT-

omgevingen. 

 

Je bent in staat om gestructureerd te werken en structuur aan te brengen in de beheertaken. 

Je denkt in oplossingen en verbeterprocessen. 

Je bent analytisch goed ontwikkeld, geduldig en kan op een prettige manier met klanten en collega's 

communiceren; 

 

  



 

 

 

Je hebt aantoonbare werkervaring met o.a.: 

 

 Virtualisatie (Cluster): VMware vSphere en/of Hyper-V 

 Netwerk architectuur: firewalls, routers, managed switches, VLAN's, VPN, draadloze 

netwerken 

 SAN architectuur: Dell Equallogic SAN’s en/of Dell Compellent (of vergelijkbaar) 

 Shared iSCSI Storage 

 Windows Server OS (2008R2, 2012R2, 2016) 

 Linux (Debian, CentOS, Ubuntu) 

 Microsoft Exchange 

 Configuratie van DNS, DHCP, Active Directory 

 

Kennis van monitoring- en service management pakketten en inrichting is een pré. 

Je bent in het bezit van een rijbewijs B en woont bij voorkeur in de regio Arnhem. 

Je werkt voornamelijk vanuit ons kantoor in Velp, maar soms ook op locatie bij klanten en als je wilt 

vanuit huis. 

Je bent buiten kantooruren periodiek stand-by voor storingsdienst en gepland onderhoud. 

 

Overige info 

Naast een concurrerend salaris (afhankelijk van ervaring en opleiding) en een pensioenregeling, zijn 

er mogelijkheden voor een leaseauto en krijg je de gelegenheid tot opleiding, trainingen en 

certificeringen. 

 

Bedrijfsomschrijving 

De Krachtcentrale is een ervaren organisatie, opgericht in 2005, met een team van specialisten in 

cloud diensten en netwerkbeheer. Met onze dienstverlening ondersteunen wij onze klanten bij hun 

volledige automatisering en bouwen daarmee een uitstekende samenwerking met hen op. Onze 

klanten zijn gewend dat we met ze meedenken en verwachten een hoge servicegraad van ons. 

 

Vanuit ons kantoor in Velp werken wij met 7 medewerkers aan interessante projecten. De diversiteit 

aan werkzaamheden is kenmerkend voor een functie binnen De Krachtcentrale. 

 

Reageren 

Heb je interesse in deze functie en pas je in het profiel? Stuur dan je CV met toelichting naar 

werken@dekrachtcentrale.nl t.a.v. Paul Esselink. 

 

Heb je vragen over deze vacature? Bel dan met Paul Esselink (026-4461644) en we geven je graag 

een toelichting. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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