Voor de unit ICT en Innovatie is SHO Centra voor medische diagnostiek op zoek naar:

Ervaren systeembeheerder (m/v)
(32 - 36 uur per week)
locatie Velp, Gelderland

De organisatie
SHO Centra voor medische diagnostiek is een snelgroeiende en dynamische organisatie
die staat voor
onafhankelijke diagnostiek dichtbij. SHO biedt kwalitatief hoogwaardige
laboratoriumdiagnostiek, functie- en beeldvormend onderzoek voor huisartsen,
zorginstellingen, verloskundigen, keuringsinstanties en wetenschappelijke organisaties.
Daarnaast bieden wij een breed pakket van dienstverlening gericht op het ontzorgen van
de zorgverlener. Bij SHO werken meer dan 450 medewerkers op ruim 180 locaties in
diverse regio’s.
SHO Centra voor medische diagnostiek heeft o.a. de beschikking over twee laboratoria.
Het ziekenhuislaboratorium in Hardenberg (DCV) verleent service voor de regionale
huisartsen en klinische specialisten. De hoofdlocatie in Velp beschikt over een eigen
moderne ICT infrastructuur die de werkprocessen van haar medewerkers en klanten
ondersteunt.
In het kader van verdere digitalisering en doorontwikkeling ter ondersteuning van onze
processen en werkzaamheden zijn we op zoek naar een ervaren systeembeheerder. De
unit ICT en Innovatie bestaat uit een team van 12 medewerkers welke grofweg zijn in te
delen in drie disciplines (servicedesk, applicatiebeheer en systeembeheer). De unit valt
rechtsreeks onder de directeur ICT en Innovatie.

Taken systeembeheerder











Minimaal een afgeronde MBO opleiding Informatica niveau 4.
Je hebt werkervaring met het inrichten en aansluiten van vestigingen en met
netwerkinfrastructuur (TCP/IP, routers, firewalls).
Je hebt meer dan 3 jaar werkervaring in een Microsoft omgeving.
Je hebt ervaring met en kennis van:
- Cloud producten van Microsoft zoals Office 365
- Virtualisatie
- Storage
- Citrix
- Exchange
- Active Directory
- Joomla
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord in geschrift.
Je werkt gestructureerd en bent in staat verantwoordelijkheid te nemen.
Een proactieve houding, doorzettingsvermogen en werkt goed zelfstandig en in
teamverband.
Je bent stressbestendig, leert snel, bent communicatief vaardig en hebt geen 8 tot 5
instelling.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Het aanbod
We bieden een uitdagende en afwisselende functie in een snelgroeiende organisatie met
een prettige werkomgeving waarbij samenwerken aan een gezamenlijk doel voorop staat.
Aanstelling voor een jaar, bij gebleken geschiktheid behoort aanstelling voor onbepaalde
tijd tot de mogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO ziekenhuizen, het
salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring en gebaseerd op FWG 45-50.

Interesse?
Reageer dan vóór 15 mei 2019 via www.sho.nl/werken-bij-sho. Voor meer informatie
over de functie kunt u contact opnemen met Willem van der Wilt (directeur ICT en
Innovatie) of John Slangewal (coördinator ICT) op telefoonnummer 088-9997171.
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

