
MODIFORM ZOEKT JOU! 
Op de afdeling ICT bij op ons kantoor in Renswoude (Utrecht) is een vacature ontstaan voor een: 

JUNIOR SYSTEEMBEHEERDER - (FULLTIME) 
Als Junior Systeembeheerder bied je gebruikers ondersteuning binnen de organisatie en houd je jezelf bezig met 

het dagelijks beheer van ons serverpark. Jij zorgt ervoor dat je de problemen voor bent en deze anders zo goed 

mogelijk weet te verhelpen! Hiernaast zoek je naar de kansen voor verbetering op zowel server als werkplek niveau.  

WAT GA JE DOEN? 
• Dagelijks beheer van ons serverpark;

• Ondersteuning op de werkplek bij onze collega’s;

• Jij bent het aanspreekpunt voor de afdeling IT;

• Zoeken naar kansen voor verbetering op hard/software niveau bij de gebruikers en servers;

• Op diverse locaties van Modiform werkzaam zijn.

WAT VRAGEN WIJ ? 
Je bent in bezit van een afgeronde MBO-4 opleiding ICT (of in een afrondend stadium van de MBO opleiding); 

• Misschien heb je al 1 à 2 jaar ervaring op het gebied van servicemanagement opgedaan;

• Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband werkzaamheden uit te voeren;

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden;

• Je hebt goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;

• Je bent in bezit van een geldig rijbewijs;

• Team spirit maar ook goed zelfstandig kunnen werken;

• Geen 9 tot 17 mentaliteit;

• Pro-Actief;

• Kennis van de volgende systemen zijn een pré:

o Citrix XenApp

o RES/Ivanti Workspace manager

o Office 365

o VMWare

o Windows 10 / 2012r2 / 2016

WAAROM WIJ? 
Omdat we jou een uitdagende functie bieden binnen een gezond en groeiend internationaal opererend familiebedrijf. 

We hebben een platte structuur en een informele cultuur. Er is een prima arbeidsvoorwaardenpakket en volop 

ruimte voor initiatief en persoonlijke groei. 

PAST DEZE VEELZIJDIGE BAAN BIJ JOU? 
Stuur dan je motivatie en CV naar vacature@modiform.nl onder vermelding van “Junior Systeembeheerder”. 

WWW.MODIFORM.COM
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