
   

Vacature Systeembeheerder 1 Sprite IT Managed Services BV 
Krijn Taconiskade 288, 1087HW Amsterdam 

Sprite IT Managed Services BV 
Vacature Junior Systeembeheerder 

Kantoorautomatisering/ Managed Services 

 

Sprite IT Managed Services BV zoekt een Systeembeheerder om zijn Managed Services team te 

versterken! Kun jij de uitdaging aan met de omgevingen van de klant en ben je op zoek naar een 

zelfstandige baan met inhoud? Heb je ervaring in applicaties, netwerk, Cloud en opslag en wil je jezelf 

ontplooien binnen ons ambitieuze IT-bedrijf? Dan hebben wij de baan die jij zoekt! 

Teamwork voor het beste resultaat 
Als systeembeheerder ben je in een klein team actief betrokken bij de ondersteuning voor onze klanten 
en onze interne projecten. Op afstand, op locatie, planning en proactief te werk gaan is wat we doen voor 
de klant. Daarnaast sta je vaak direct in contact met de klant en de lijnen naar management zijn zeer kort. 
 

Onze organisatie 
Wij zijn een creatief en gedreven full service online marketingbureau en IT specialist. We bedenken, 
creëren en realiseren maatwerk IT- en online oplossingen. In alleen standaardoplossingen geloven we 
niet. Wij weten dat je doelen kunt bereiken met een hoop kennis, een flinke dosis ervaring en een grote 
scheut creativiteit en doorzettingsvermogen. 
 
Proactieve maatwerk oplossingen in automatisering voor de klant implementeren we, zodat ze zo min 
mogelijk hun dagelijkse manier van werken hoeven aan te passen binnen de organisatie. 
 
Bedrijven maken we succesvol door uitgekiende marketingconcepten, gedegen strategieën en 
resultaatgerichte marketingcampagnes. Alleen zo wordt het optimale rendement behaald. Zowel op 
korte- als op lange termijn.  
We begeleiden, ondersteunen en voeren uit. Van maatwerk SEA-, SEO en social media campagnes tot 
applicatie ontwikkeling, kantoorautomatisering, migraties en outsourcing. Zo houden we al onze online- 
en IT oplossingen onder één dak. Dat betekent snel schakelen, één contactpersoon en eindeloze 
mogelijkheden. Dat is wel zo prettig voor onze klanten. 
 

Functie eisen 
 MBO/HBO opleiding/denkniveau 

 Minimaal 1 jaar werkervaring in kantoorautomatisering 

 Bekend met Microsoft Windows Server, SQL, SCCM, Forefront, Office365 

 Bekend met allerhande security software 

 Bekend met cloud oplossingen zoals Office365, Terminal server oplossingen 

 Certificaten, kennis van office 365 en azure een pré 
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Verantwoordelijkheden 
 Telefonische ondersteuning van klanten 

 Analyseren en oplossen van (1ste en 2e lijns) problemen 

 Het beheren van verschillende informatiesystemen 

 Het uitvoeren van projecten 

 Testen en implementeren van systemen 

 Regulier onderhoud van de server 

 Actueel houden van documentatie 

 Signaleren van commerciële mogelijkheden bij klanten en /of potentiële klanten. 

Wat bieden wij jou? 
 Een ambitieuze werkomgeving 

 Jonge collega’s met een informele sfeer 

 Goed marktconform salaris 

 Uitstekend primair- en secundair arbeidsvoorwaarden pakket  

 Ontwikkel en opleidingsmogelijkheden 

 Alle ruimte voor persoonlijke input 

 Unieke werklocatie in Amsterdam 

 Thuis werken hoort ook tot de opties 

Meer informatie en Contact 
 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en wil jij met jouw kennis, enthousiasme en creativiteit ons team 
komen versterken?  
Stuur dan je CV en motivatie naar info@sprite-it.nl. Meer informatie of aanvullende vragen? Neem gerust 
contact op en bel 020-2621330 of zie http://www.sprite-it.nl/vacatures 
 
“Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld” 
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