Functieprofiel Systeem
specialist
Is techniek je hobby? Word je uitgedaagd door nieuwe toepassingen en het beheer hiervan? Vind je het leuk
om te experimenteren? Dan willen wij graag contact met jou!
Je bent een systeem specialist die breed de techniek kent maar ook voortdurend, al lerend, nieuwe dingen
onder de knie wil krijgen. Dit doe je samen met gedreven en gepassioneerde collega’s. Met je serviceteam
draag je zorg voor de continuïteit van de IT-infrastructuur. Je beheert, maar zorgt met name ook voor de
ontwikkeling van infrastructuur ten behoeve van applicaties die voor onze klanten de hoogste businesswaarde
opleveren. Je bent vernieuwend, leergierig, geïnteresseerd in de nieuwste technieken maar denkt ook
voortdurend aan continuïteit, onderhoud en monitoring van de klantsystemen.
Waarom werken in de Agri & Food business?
Er gebeurt ontzettend veel in de Agri & Food business. In dit veld komen techniek, ondernemers,
wetenschappers en maatschappelijke organisaties samen om te zorgen dat in één van de meest essentiële
levensbehoeften op een steeds efficiëntere, eerlijke en verantwoorde manier wordt voorzien.
Denk niet alleen aan administratieve software, maar denk ook aan datascience, drones, augmented reality en
meer!
VAA heeft hier niet alleen een sterke positie in, maar ook de ruimte en durf om te experimenteren.
Functieomschrijving
Als systeem specialist ben je primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de innovatie en het inrichten en
beheren van de infrastructuur. Hiermee bedoelen wij:
- In beheer nemen van nieuwe systemen en applicaties
- Zorgdragen voor de continuïteit van de IT-infrastructuur, zowel van onze klanten als die van onze
eigen organisatie
- Ontwikkelen en beheren van technische procedures en standaarden
- Ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe omgevingen voor het hosten en beheren van nieuwe
applicaties
- Het adviseren en rapporteren over toekomstige ontwikkelingen; het hebben van een visie over
toekomstige eisen en wensen
- Geven van tweedelijnsondersteuning in het incidentenproces; het oplossen van storingen en de
analyse van complexe verstoringen
- Het documenteren van werkzaamheden en het verbeteren van bestaande processen

Jouw profiel
Wij zoeken enthousiaste en gedreven mensen die weten wat het opleveren van maatwerksoftware betekent
en dit kunnen vertalen naar goed te beheren omgevingen. Je bezit de volgende kwaliteiten:
- HBO werk- en denkniveau en in het bezit van een afgeronde opleiding op IT gebied (bijvoorbeeld
informatica of systeembeheer)
- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen een vergelijkbaar complexe omgeving
- Ervaring met AD, Exchange2010, clustering, virtualisatie (bv. VMWare), Linux, Windows Server,
SQLServer, Oracle, Team Foundation Server, netwerkcomponenten en ITIL
- Generieke kennis en ervaring met applicaties, beheerprocedures en infrastructuren
- Kennis van cloudtechnologieën en –oplossingen en van continuous delivery en integration
Wat kun je van ons verwachten?
Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
Ruimte voor groei binnen VAA en mogelijkheid eigen functie in te vullen
Mogelijkheid tot werken aan innovatieprojecten
Een informele en open bedrijfscultuur
Flexibele werktijden
Mogelijkheid voor parttime werken (minimaal 32 uur)
Uitstekend salaris
Interne Talks en georganiseerde conferences en meet ups
Gezellige borrels en 2 keer per jaar een activiteit
Onbeperkt opleidingsbudget
Gratis fruit
Ben je geïnteresseerd in deze vacature, mail dan je motivatie en CV naar msnijders@vaa.com t.a.v. Mariëlle
Snijders of neem contact op voor meer informatie via 073 523 32 32.

