VACATURE SYSTEEM – EN NETWERKBEHEERDER
Datum: 1 juli 2021

Systeem- en netwerkbeheerder
Unilabs Nederland zoekt een senior systeem- en netwerkbeheerder.
Heb jij affiniteit met de zorg en wil je graag in een ambitieuze dynamische en zich
ontwikkelende organisatie werken? Lees dan verder!
Over Unilabs
Unilabs Groep is in Europa één van de grootste aanbieders van laboratoriumdiagnostiek
(klinische chemie en medische microbiologie), beeldende diagnostiek en pathologie.
Unilabs heeft 150 radiologische centra en meer dan 250 laboratoria in 17 landen.
De missie van Unilabs is bij te dragen aan effectieve behandelmethoden, onder andere op
het gebied van COVID-19.
Unilabs Nederland is sinds 2018 onderdeel van de Unilabs Groep en bestaat uit
laboratoriumorganisaties Medlon, Saltro en SHO. In 2020 heeft Unilabs Nederland het
Hudsonlab opgezet: een hoogvolumelaboratorium, gebouwd om op grote schaal PCR-testen
te kunnen uitvoeren.
ICT binnen Unilabs en SHO
De ICT afdelingen van Saltro, Medlon en SHO werken nauw samen en focussen daarbij op:
 één ICT infrastructuur voor heel Unilabs Nederland
 een sterk en toekomstbestendig ICT Team
 ondersteuning van een innovatieve digitale benadering van artsen, patiënten en
consumenten.
De ICT afdeling van SHO verzorgt de ICT-dienstverlening voor de gehele organisatie, verdeeld
over enkele tientallen locaties. De werkprocessen zijn georganiseerd conform ITIL.
SHO beheert momenteel haar zelf ingerichte eigen datacenters en alles wat daar in staat.
Daarbij wordt gewerkt met een vaste leverancier voor ondersteuning aan het IT-team.
De komende jaren zal een transitie worden gestart van diverse delen van de infrastructuur
naar externe datacenters. Dit betekent dat in het takenpakket van de systeem- en
netwerkbeheerders naast het hands-on werk ook architectuur en design, de aansturing en
kwaliteitscontrole van leveranciers een prominentere rol zal krijgen.
Wat bieden we je:
 Een arbeidscontract met SHO.
Standplaats Velp, met ruime thuiswerkmogelijkheden.
 Een ambitieuze werkomgeving en een technisch complexe omgeving die je
voldoende mogelijkheden biedt om in skills en ervaring te groeien.
 Een bedrijf in een interessante transitie naar een (meer) cloud gerichte omgeving.
 Tal van projecten waar je aan mee kan doen.
 Een marktconform salaris en uitstekend secundaire arbeidsvoorwaarden pakket.
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De taken
 Onderhoud en beheer van huidige omgeving SHO
 Beantwoorden van 2e en 3e lijns vragen.
 (Meewerken aan) Ontwerp en implementatie van nieuwe oplossingen en integraties
op infrastructuur en netwerk gebied.
 Contact met leveranciers, waar dat nodig is
 Lokaliseert en verhelpt complexe storingen eventueel met inschakeling van de
leverancier. Verricht administratieve werkzaamheden zoals configuratiebeheer,
versiebeheer en autorisatiebeheer.
 Advisering aan teamleiding over technische ontwikkeling, kwetsbaarheden in de
infrastructuur, noodzakelijke ontwikkeling van infrastructuur.
 Ongevraagde en gevraagde afstemming met Applicatiebeheer groep, servicedesk,
projectleiding, gebruiker of leidinggevende.
 Deelname aan projecten, SHO – projecten maar ook bredere projecten binnen
Unilabs. Voorbeelden: uitrol van Office365, implementatie van een nieuwe Voice
omgeving, IVR toepassing, nieuwe WAN verbindingen.
 Terugkoppeling aan team/project leiding over vorderingen.
 In jouw rol ben je de eerste tijd met name gefocussed op de ICT – omgeving van SHO.
In de loop van de tijd zul je meer voor Unilabs brede projecten worden ingezet.
Wat verwachten wij van jou:
Kennis












HBO werk en denk niveau
Citrix ADC
Citrix Desktop virtualisatie
Windows Server omgeving
Exchange
O365
Ivanti workspace manager
SQL basis beheer
Veeam B&R
VMware ESXi omgeving
Barracuda
o Firewall
o Web application firewall
o Antispam
 Kennis en ervaring met Topdesk is niet noodzakelijk maar wel een pre.
De persoon
 Constructieve attitude
 Leergierig, met een open blik voor mensen en situaties
 Zelfstandig
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Proactief
Flexibel
Weet van aanpakken, wat de klus ook is
Teamplayer die van nature afstemt met teamgenoten, en tevens weet wanneer
zelfstandig gehandeld kan en moet worden.
Is bereid en in staat om te reizen i.v.m. de samenwerking binnen Unilabs Nederland,

Ervaring & affiniteit met de volgende zaken is een pre:
 Ervaring in een zorg/lab omgeving
 Specifieke applicaties voor zorg/lab
o Labosys
o Fysiologic
o E-zorg
o LabGuard
o Welch Allyn
o Topicus Applicaties
o Zivver
 Telefonie
 Networking
Salaris en arbeidsvoorwaarden
 CAO Ziekenhuizen wordt gevolgd
 Dienstverband voor onbepaalde tijd, met een proeftijd van 2 maanden
 Salariëring passend bij kennis en ervaring
Jouw sollicitatie of nadere inlichtingen
Jouw sollicitatie kan je sturen naar vacature@sho.nl, bij vragen over deze vacature kan je
bellen met Ingmar Vreeken, Coördinator ICT a.i. SHO, via 06 – 53 56 18 93.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Meer over Unilabs
Er werken bij Unilabs 12.700 medewerkers. Unilabs is de enige aanbieder in de Europese
markt die laboratorium-, beeldvormings- en pathologische specialiteiten aanbiedt binnen
één groep.
In Nederland maken Medlon (sinds 2018), Saltro (sinds 2020) en SHO (sinds 2021) onderdeel
uit van Unilabs. Zowel Medlon, SHO als Saltro zijn hoogwaardige en specialistische
dienstverleners en hebben een stevige en eigen marktpositie. Er werken ongeveer 1500
mensen op de locaties Enschede, Almelo, Hardenberg, Velp en Utrecht.
Medlon is vanuit het verleden sterk verbonden met de tweedelijns zorg en biedt moderne
medische laboratoriumdiagnostiek aan patiënten van huisartsen, verloskundigen, medisch
specialisten en overige zorgverleners. Medlon beschikt over laboratoria in Hengelo, Almelo
en Enschede en een eigen trombosedienst.
Saltro is van oudsher opgericht door en voor huisartsen en sterk in eerstelijnsdiagnostiek.
Saltro biedt zorgprofessionals, - organisaties en particulieren een volledig pakket
eerstelijnsdiagnostiek, functieonderzoeken en laboratoriumdiagnostiek. Saltro zet sterk in
op technologische innovatie en decentralisatie van diagnostiek bij patiënten en cliënten
thuis. Voorbeelden zijn de digitale platforms zoals Directlab en de Uitslagenportal.
SHO Centra voor medische diagnostiek (SHO) is opgericht in 2000 als Stichting
Huisartsenlaboratorium Oost. Van oorsprong is SHO werkzaam in de regio Arnhem en al snel
is het werkgebied uitgebreid naar de regio's Nijmegen en Twente. Sinds enkele jaren is SHO
landelijk actief en ook werkzaam in de regio Vechtlanden.
Tevens is Unilabs recent, in afstemming met VWS, het Hudson laboratorium in Utrecht
gestart dat met een dagcapaciteit van 30.000 testen een belangrijke bijdrage levert aan de
Covid bestrijding in Nederland.

