vacature

IT netwerk infra & security specialist
(32-40 uur, standplaats Leeuwarden)

Samen de wereld een stukje mooier
maken; dat is waar het bij Omrin
uiteindelijk allemaal om draait. Naar een
circulaire economie zonder afval, want
voor ons is afval simpelweg grondstof voor
iets nieuws. Omrin is ‘Fries’ voor
kringloop. Wij zijn een dienstverlener met
en voor 40 gemeenten in Friesland,
Groningen, Noord-Veluwe en regio
Rijnmond. We bedienen zo ruim een
miljoen mensen.
Wij zetten alles op alles om afval slim in te
zamelen en grondstoffen terug te winnen.
Via nascheiding verwerken we het afval,
waarbij er veel nieuwe stromen
beschikbaar zijn voor hergebruik.
Daarnaast produceren we duurzame
energie en biogas, hebben we
milieustraten en kringloopwinkels,
beheren en reinigen we openbare ruimtes
en bedrijfsterreinen en bestrijden we
gladheid en onkruid. Omrin staat voor
innovatie, samenwerking met partners en
een duurzame bedrijfsvoering.

Ben jij in staat om ons IT netwerk op uitmuntend niveau te
houden? En weet je alles van veiligheid op het web? Dan is de
functie van IT netwerk infra & security specialist bij de afdeling ICTbeheer misschien wat voor jou.
Hoe ziet jouw werkdag eruit?
 Je adviseert, ontwikkelt en beheert als netwerk specialist alle
aspecten van de communicatie-, netwerk- en serverinfrastructuur en je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit,
functionaliteit en beveiliging van deze infrastructuur.
 Je richt omgevingen in en je installeert en configureert de
benodigde hardware waaronder switches, VLAN’s, firewalls etc.
 Je bent continu bezig met de optimalisatie van onze systemen.
 Je draagt verantwoordelijkheid voor de governance van onze
systemen. Je zorgt voor een duidelijke vastlegging van de
systeemarchitectuur, wijzigingenbeheer en
beveiligingsmaatregelen.
 Je draait mee in een consignatiedienst rooster.
Wat bieden we jou?
 Een marktconform salaris met goede secundaire voorwaarden;
 Een ruime mate van zelfstandigheid om je talenten te kunnen
laten zien;
 Voldoende mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen door
gerichte coaching en training;
 Een plek om actief bij te dragen aan een schonere wereld.

…maak jij de wereld mooier
door slim afval te scheiden?
Wat verwachten we van jou?
 Je beschikt over hbo werk- en denkniveau op het gebied van ICT,
verkregen door opleiding en/of ervaring. Daarnaast heb je uitgebreide
kennis van IT netwerken (TCP/IP, Routers, Switches, VPN), Windows 10
en Microsoft Office en kennis van Active Directory, SCCM, Azure en
O365.
 Certificering op het gebied van Microsoft en VMWare is een pre.
 Je neemt initiatief en legt je eigen ideeën op tafel.
 Je hebt een zelfstandige en proactieve werkhouding en bent klant- en
oplossingsgericht.
 Je werkt gestructureerd en accuraat en bent communicatief vaardig.
 Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie en bent in
het bezit van rijbewijs B.
Hoe nu verder?
Als je meer wilt weten over deze functie, neem dan contact op met Erica
Harms, recruiter Omrin, 06 83 56 68 06.
Wanneer je jezelf herkent in ons profiel, mail dan je cv met bondige
motivatiebrief naar eharms@omrin.nl.
Reacties die uiterlijk 25 november 2018 in ons bezit zijn, worden
meegenomen in de selectieprocedure.

