
   

  

Vacaturenummer 2020.11 
 
 

SYSTEEMBEHEERDER  
 
Ben je op zoek naar een uitdagende baan waarin je als senior systeembeheerder bezig bent de ICT omgeving te 
verbeteren, up-to-date te houden en beschikbaar te stellen ? Vind je het leuk om (mede) verantwoordelijk te zijn 
voor de (IP) infrastructuur, de beveiliging en het beheer van de systemen van de gehele RENDO groep ? Vind je 
het een uitdaging om een ICT-infrastructuur te beheren die 100% beschikbaar en gereed moet zijn om aan de 
toekomstige veranderbehoeften te kunnen voldoen ? Wil je de kans krijgen om je nader te ontwikkelen bij een 
organisatie die volop in beweging is en zich klaarmaakt voor de energietransitie ? 
 
Dan hebben wij bij RENDO dé baan voor jou ! 
 
Wat ga je doen? 
In je rol als systeembeheerder ben je samen met je collega systeembeheerders verantwoordelijk voor het beheer 
van de gehele ICT-infrastructuur. 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 2e lijns helpdesk en draag je zorg voor het 
analyseren en oplossen van de problemen.  
 
Wat bieden we jou ? (obv fulltime) 
Naast een leuke en uitdagende baan bij een informele en collegiale organisatie die volop in beweging is bieden 
we je: 

• Persoonlijk budget van 18% (incl. vakantietoeslag)  
• Eindejaarsuitkering van 3,7% 
• DI-budget (duurzame inzetbaarheid) ad € 500,- per jaar 
• 4 weken vakantie en 36 uur spaarverlof 
• Goede pensioenregeling 
• Collectieve ziektekostenverzekering en een bijdrage voor je aanvullende verzekeringen  
• Scholingsmogelijkheden 
• Fulltime formatie plaats 
• Salaris variërend van € 2.897,- tot € 4.162,- (afhankelijk van opleiding en ervaring)  

 
Wie ben jij ? 

• Je hebt HBO werk- en denkniveau op het gebied van ICT met een vakgerichte opleiding MCSE 
• Je bent zelfstandig, verantwoordelijk en in staat om je eigen werk te organiseren 
• Je bent analytisch en oplossingsgericht 
• Je bent communicatief vaardig en kan goed met mensen omgaan 
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie en kennis van en ervaring met ICT-

oplossingen (Windows server, VMware ESXi, MS 365, Exchange online, MS Azure/Intune, Veeam back-
up software, Paloalto Firewall) 

• Kennis van databases als Oracle en MS SQL is een pré 
 
Waar ga je werken? 
RENDO is een netbeheerder en netwerkbedrijf in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. RENDO onderscheid zich in 
het faciliteren van lokale en regionale initiateven in ons werkgebied. De belangrijke speerpunten voor de 
komende jaren zijn de toename van groen gas in het RENDO-netwerk, het onderzoeken van mogelijkheden naar 
toepassing van waterstof in het distributienetwerk, het elektrische-net gereed maken voor de toekomst alsmede 
het aanleggen van glasvezel netwerken in Drenthe en Overijssel.  
 
Werken bij RENDO betekent werken bij een organisatie die volop in beweging is. Een informele en collegiale 
omgeving tegen prima arbeidsvoorwaarden. 
 
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, solliciteer door je motivatie en CV te sturen 
naar de afdeling HRM: vacatures@rendo.nl.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
Meppel, juni 2020        RENDO, Afd. HRM 


