SYNTROPHOS
Afdeling ICT
VACATURENUMMER SY1906
Het shared service center Syntrophos levert diensten op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie
(ICT), I-advies, GEO-informatie en basisregistraties aan de gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne.
Syntrophos bestaat uit de afdelingen ICT, GEO en Advies, een directeur en enkele staffuncties. Bij Syntrophos
werken ruim 45 medewerkers waarvan 25 medewerkers werkzaam zijn bij de afdeling ICT. De afdeling ICT beheert
alle ICT-voorzieningen en zorgt voor ICT-projectuitvoering. De afdeling is onderverdeeld in een (Skilled) helpdesk en
diverse 2e lijn disciplines.
Binnen de afdeling ICT zijn we voor de 2e lijn op zoek naar een

Netwerk-securitybeheerder
Wat ga je doen
 Beheren van de van actieve en passieve componenten in het netwerk van Syntrophos en de
netwerkverbindingen naar remote locaties
 2e lijns incidentbeheer, probleembeheer, wijzigingsbeheer en life cycle management
 Beheert de beheer-, versie- en configuratiedocumentatie
 Zorgen voor het planmatig patchen van de werkplekaansluitingen
 Onderhoud de kennisdatabase op netwerk en securitygebied die het mogelijk maakt een groot gedeelte
van de incidenten en problemen reeds in de eerste lijn op te lossen
 Beheren van de firewall, loadbalancer en uitgifte en inrichting van certificaten
 Actief meewerken en denken over beheer- en innovatiemogelijkheden
Wat vragen wij
 Een klant- en servicegerichte houding;
 Een opleiding op HBO niveau aansluitend op het vakgebied;
 Enthousiaste en leergierige instelling;
 Passie voor IT
 Minimaal 3 jaar ervaring met Netwerkbeheer en ITIL;
 Rijbewijs B;
 Een analytische en oplossingsgerichte instelling
 Ervaring met (inter-) gemeentelijke werkprocessen is een pré.
Wat bieden wij
Bij deze functie hoort een salaris van maximaal € 3.805,- (schaal 9) bruto per maand bij een volledige
werkweek van 36 uur. Deze functie is beschikbaar voor 36 uur per week en je krijgt een ambtelijke aanstelling
bij Syntrophos.
Contact
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Erwin van Leiden, Afdelingsmanager ICT,
telefoon 0181 – 695555.
Solliciteren
Heb je interesse in deze vacature? 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.

