
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Senior Systeembeheerder 
Gemiddeld 32 tot 36 uur per week 

Wie zijn wij? 

Wij zijn skidkinderopvang, een ambitieuze en professionele kinderopvangorganisatie in Noord-Drenthe.  

Wij bieden kinderdagopvang, peuter/kleuter opvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en 

tussenschoolse opvang in de gemeenten Aa & Hunze, Assen en Tynaarlo.  

Wij streven in ons dagelijks werk naar optimale dienstverlening. Onze medewerkers hebben passie voor hun 
vak: zij begeleiden kinderen vanuit hoofd, hart en handen, en zijn zich bewust van de talenten van kinderen. 
Zij geven kinderen ruimte, tijd en aandacht om uit te groeien tot de persoon die zij zijn, in locaties die 
gekenmerkt worden door een huiselijke, warme en persoonlijke sfeer waarbij het welbevinden van het kind 
centraal staat.  

Om de dagelijkse opvang van de kinderen zo goed mogelijk te faciliteren, zijn de ondersteunende diensten, 
waaronder de afdeling ICT, ondergebracht in het centraal bureau in Vries.  
 
Door interne wijzigingen zijn wij per 1 januari 2020 op zoek naar een senior systeembeheerder die vanuit 
deze functie actief wil bijdragen aan onze doelstellingen. 

 
Over de functie 

Als senior systeembeheerder optimaliseer en beheer je het netwerk en de computersystemen die binnen 
skidkinderopvang worden gebruikt. Hiertoe stel je richtlijnen en procedures op en onderhoud je het netwerk. 
Je ondersteunt de gebruikers bij vragen en lost knelpunten op. Je draagt zorg voor het overdragen van 
informatie zodat de gebruikers over de voor hen relevante informatie beschikken.  
 
De functie van senior systeembeheerder binnen skidkinderopvang is een solo-functie. Hierdoor ben je zowel 
belast met de dagelijkse ondersteunende werkzaamheden als de planning, coördinatie en uitvoering van 
projecten. Eén van de projecten die in 2020 op de rol staat en waarvoor de systeembeheerder 
verantwoordelijk is, is de vervanging van apparatuur en mogelijk een migratie naar Microsoft Business 365.  
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het centraal bureau in Vries, echter gezien de verschillende 
locaties waar skidkinderopvang gevestigd is, zal je ook veel op pad zijn.  
De functie valt hiërarchisch onder de directeur. 

Wij zoeken een senior systeembeheerder die beschikt over brede kennis binnen het domein van 
kantoorautomatisering (netwerkinfrastructuren, windows servers, ip telefonie en clients), en ervaring heeft 
met het leiden van ICT projecten maar daarnaast ook beschikt over goede sociale- en communicatieve 
vaardigheden. 



 

 
 
Jouw werkzaamheden: 
 

 Je ondersteunt medewerkers in alle onderdelen van de organisatie door het aannemen en 
afhandelen van ICT verzoeken, incidenten en wijzigingen, variërend van vragen over e-mail, 
tekstverwerking en toegang tot netwerkschijven tot incidenten met (WiFi) netwerken, servers en 
VPN; 

 Je vervangt afgeschreven apparatuur en apparatuur die niet aan de huidige standaarden voldoet, 
door nieuwe apparatuur; 

 Je bewaakt de toepassing van het informatiebeveiligingsbeleid en signaleert beveiligingsrisico’s; 

 Je ondersteunt de Functionaris Gegevensbescherming bij de beoordeling van beveiligingsincidenten 
in het kader van de AVG; 

 Je stelt ICT maandrapportages op, rapporteert aan de directie over relevante ICT ontwikkelingen, 
draagt verbetervoorstellen aan en adviseert de directie met betrekking tot ontwikkelingen op het 
gebied van automatisering; 

 Je onderhoudt  contacten met leveranciers van systemen en bewaakt de afspraken voortkomend uit 
SLA’s; 

 Op verzoek woon je team overleggen bij t.b.v. het vertalen van problemen en wensen naar ICT 
oplossingen. 

 

Wat wij vragen: 

 HBO werk- en denkniveau;   

 Afgeronde ICT opleiding aangevuld met Prince 2 of ITIL  project- en procesmanagement;  

 Ervaring in het coördineren en uitvoeren van migratietrajecten;  

 Minimaal 5 jaar relevante werkervaring; 

 Brede kennis van Microsoft producten (Microsoft server / Office 365 business) en aantoonbare 
ervaring met 365 Business migraties; 

o Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert of MSCA Office 365 certificering 
geldt als een pré.  

 Ervaring met ICT contract- en leveranciersmanagement;  

 Kennis van geldende wet- en regelgeving op het gebied van informatie opslag en -beveiliging. 

 Analytisch vermogen om problemen te signaleren en analyseren, verbanden te leggen en hoofd- en 
bijzaken te (onder)scheiden; 

 Goede communicatieve vaardigheden en een servicegerichte houding; 

 Affiniteit met kinderen en kinderopvang;  

 Beschikking over rijbewijs en auto.  

 

Wat wij bieden:  

 In eerste instantie een aanstelling voor een jaar in een organisatie die volop in beweging is; 

 De cao Kinderopvang is van toepassing. De functie is ingedeeld in schaal 8, salariëring is afhankelijk 

van relevante werkervaring (minimaal € 2.522 en maximaal € 3.417 bruto per maand bij een volledig 

dienstverband). 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen Dinie Hagenauw of Wieke Beärda, afdeling 

P&O, op telefoonnummer 0592 - 390204.  

Jouw brief en CV kun je tot uiterlijk 18 december 2019 a.s. sturen naar: vacature@skidkinderopvang.nl 

o.v.v. vacature ICT/1219. 

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