zoekt:

een systeembeheerder
voor locatie Nijkerk
die op zoek is naar een uitdagende functie
met veel vrijheid en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
ABZ Diervoeding is een ambitieuze landelijk
opererende diervoedercoöperatie. Zij heeft
haar afzet de laatste jaren gestaag zien
groeien tot een volume van ruim 620.000
ton en een geldomzet van 200 miljoen euro.
Met vijf fabrieken, strategisch gelegen in
geheel Nederland, voorziet ABZ Diervoeding haar afnemers van kwaliteitsvoeders.
Functie-omschrijving:
Als systeembeheerder ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en
de ontwikkeling van de infrastructuur en
systemen.
Je bent verantwoordelijk voor de beheerplannen, procedures en continuïteit van de
kantoorautomatisering. Je ondersteunt gebruikers bij de applicaties en infrastructuur.
Je verzorgt het operationeel beheer van
de ICT infrastructuur (LAN/WAN, telecom,
servers en clients). Waar nodig maak en actualiseer je de technische documentatie en/
of gebruikershandleidingen. Je installeert,
implementeert en test apparatuur en programmatuur (servers, Pc’s, laptops, UPS-en,
routers etc.). Het opzetten en onderhouden
van het netwerk is voor jou een routineklus.
Uiteraard behoren de dagelijkse contacten

met leveranciers (storing en aanschaf
van apparatuur en programmatuur) tot je
werkzaamheden. Verder ben je een sparringpartner voor de fabrieksautomatisering.
Je standplaats is Nijkerk. Indien nodig ben
je bereid te reizen naar Eindhoven, Markelo, Stroobos en Leusden.
Functie-eisen:
Voor deze functie zoeken wij een zelfstandige, praktisch ingestelde, gedreven collega
met bij voorkeur een afgeronde MBO
(niveau 4) opleiding. Je bent probleemoplossend, servicegericht, kwaliteitsbewust,
stressbestendig, een teamspeler en communicatief vaardig. Ervaring in een vergelijkbare functie is een pré. Je hebt geen ‘acht
tot vijf’ mentaliteit, een goede kennis en
beheersing van Engels in woord en schrift.
Je bent iemand die dingen graag oppakt
en de organisatie in durft te stappen. Je
bent zelfstandig en hebt een passie om met
behulp van automatiseren de wereld beter
en professioneler te maken.
Informatie:
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Marcel Roordink
(algemeen directeur) of Alie Wernsen
(manager personeel en organisatie)
op telefoonnummer: 033 422 1510.

www.abzdiervoeding.nl/vacatures
Beheers jij
de ABZ
formule?

Solliciteren
Als deze functie je aanspreekt, stuur
dan jouw sollicitatiebrief met C.V. naar:
sollicitatie@abzdiervoeding.nl

