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Netwerk-securitybeheerder - Spijkenisse 
 
Ben jij een leergiering, pro-actieve ICT beheerder en wil jij werken in een overheidsbedrijf 
met moderne ICT voorzieningen? Dan zijn wij op zoek naar jou.  
 
Dit ga je doen:  
 
Als netwerk-securitybeheerder ben je verantwoordelijk voor dagelijks beheer van onze 
netwerken en netwerkcomponenten, het afhandelen van tweedelijns incidenten, 
wijzigingen en life-cycle-management. Naast beheerstaken werk je in multidisciplinaire 
teams aan innovaties en projecten.  
 

 Je beheert actieve en passieve componenten in het netwerk en de 
netwerkverbindingen naar onze remote locaties  

 Je beheert de firewall, loadbalancer en switches 

 Je regelt uitgifte en inrichting van certificaten  

 Je handelt 2e lijn incidenten af en bent verantwoordelijk voor het probleembeheer, 
wijzigingsbeheer en life cycle management rond netwerk en security vragen.  

 Je zorgt voor het planmatig patchen van de werkplekaansluitingen 

 Kennisontwikkeling en -overdacht, zodat je kan optreden als vraagbaak naar jouw 
collega’s en je onderhoudt de kennisitems in onze systeem (Topdesk) zodat de eerste 
lijn incidenten en problemen op het gebied van netwerk en securitygebied direct kan 
oplossen  

 Grote onderhoudswerkzaamheden voer je veelal buiten kantoortijden en in het 
weekend uit 

 
Dit heb jij in huis:  
 

 Afgeronde MBO opleiding,  

 Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van support (ITIL) en 
beheer op HBO werk- en denkniveau 

 Je bezit certificering voor netwerk en securityoplossingen die je in je huidige werk 
gebruikt worden. 

 Rijbewijs B; 

 Je bent proactief en niet bang je verantwoordelijkheid te pakken.  
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 Naast jezelf specialiseren ben je ook nieuwsgierig naar andere specialisaties, 
waardoor je allround inzetbaar bent;  

 Je hebt een analytische en oplossingsgerichte instelling 

 Kennis van de door ons gebruikte technieken is handig, maar geen vereiste. Zo 
gebruiken wij Checkpoint firewalls, HP comware switches, Kemp loadbalancing,  
VMware NSX-T.  

 
Hier mag je op rekenen: 
 

 Salaris van maximaal € 3.805,- (schaal 9) bruto per maand o.b.v. 36 uur 

 Uren: 36 uur per week 

 Dienstverband conform CAO gemeentelijke overheid 

 Om te beginnen een jaarcontract en bij goed functioneren een vast contract. 

 Een Individueel Keuze Budget (IKB) ter waarde van 20% van je salaris (inclusief 
vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Het IKB kun je voor verschillende doelen 
inzetten zoals verlof. 

 Reiskostenvergoeding en een goed pensioen 

 Opleiding/trainingsmogelijkheden  
 

Dit zijn wij:  
 
Je komt als netwerk-securitybeheerder te werken in het shared service center Syntrophos 
voor ICT, GEO & Data Diensten van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en 
Westvoorne. Syntrophos ondersteunt dagelijks 1850 collega’s dagelijks in het uitvoeren van 
de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en bedrijven. Hiervoor beheren wij 1900 
werkplekken op 30 locaties en alle IT voorzieningen. Security staat hoog op de agenda in de 
overheidssector.  
 
Syntrophos is een informele organisatie, die zich continu verbetert. Goede, betrouwbare 
dienstverlening aan onze klanten staat bij ons voorop. Je maakt deel uit van de afdeling ICT 
waarbinnen 25 collega’s werken in 1e en 2e lijn disciplines. We werken met ITIL, 
Agile/SCRUM. Steeds meer richten wij onze processen multidisciplinaire in en dus krijg je er 
in het totaal 45 collega’s bij.  
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Solliciteren 
Interesse? Stuur dan vóór 15 september je cv met motivatiebrief toe via onze 
vacaturebank, te vinden op www.syntrophos.nl/vacatures.   
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 
Contact 
Heb je vragen of wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Erwin 
van Leiden, Afdelingsmanager ICT, telefoon 0181 – 695555. 
  

http://www.syntrophos.nl/vacatures
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