
Systeembeheerder 

 

 

Fruity Line is een jonge, sterk groeiende, internationaal opererende onderneming die 

succesvol is in het produceren van versgeperste vruchtensappen, smoothies en 

groentesappen voor de Europese Markt. De onderneming telt momenteel ca. 375 

medewerkers. De bedrijfscultuur van Fruity Line kenmerkt zich als betrokken, hands-

on en no-nonsense.  
 

Het huidige ICT-team bestaat  uit een BI-specialist, een projectleider/functioneel applicatiebeheerder en een Manager ICT. 
 
Het sleutelwoord voor de afdeling ICT in deze organisatie is ‘professionaliseren’. Dit betekend voor jou in de functie van 
systeembeheerder een uitgebreide technische functie intern, met een belangrijke intermediairsfunctie naar de ICT-
beheerpartner en ICT-leveranciers. Je zorgt ervoor dat de ICT-systemen en het netwerk optimaal functioneren. 
Daarnaast behoren operationele taken zoals incident-, change- en werkplekmanagement ook tot je functie. Je lost zélf op of 
coördineert dat meldingen door anderen (derden) worden opgelost. Je werkt vanaf het begin nauw samen met de huidige 
externe systeembeheerder, maar het streven is om binnen korte periode naar een hoog niveau van zelfstandigheid te gaan. 
 
Ons serverpark bestaat uit circa 25 gevirtualiseerde servers. Enerzijds ben je verantwoordelijk voor het beheren en 
beveiligen van het virtuele platform, het netwerk en circa 120 werkplekken. Anderzijds ben je het eerste aanspreekpunt voor 
alle medewerkers met betrekking tot eerstelijns ICT-vragen (helpdesk).  
 
Je zorgt voor installaties (updates) van applicaties en operatingssystemen en lost voorkomende problemen op server en 
eindgebruikersniveau op. Je zorgt dat iedere medewerker optimaal kan werken met  de ter beschikking gestelde devices, op 
welke locatie dan ook.  
Je beheert de servers / uitwijkomgeving, je begeleidt technische projecten en changes met bijbehorende tests in de virtuele 
omgeving, je bent verantwoordelijk voor een optimale beschikbaarheid en performance van de applicaties en je hebt zo 
nodig contact met support partners en applicatieleveranciers 
 

Taakomschrijving 
 Professionaliseren, vormgeven en borgen. 
 Waarborgen van de continuïteit en de beschikbaarheid van systemen en applicaties. 
 Organiseren en uitvoeren van technische projecten; implementatie en uitrol van virtualisatie, platformmigraties, 

storage oplossingen en clouddiensten. 
 Adviseren, initiëren en implementeren van verbeterplannen. 
 Oplossen van problemen en zo nodig escaleren 
 Adviseren over de toepassing van technologieën, security vraagstukken 
 Vraagbaak en sparringpartner voor collega’s 
 Generen en publiceren van diverse managementinformatie. 
 Planbaarheid en communicatie   naar eindgebruiker betreft projecten en meldingen. 

 
Profiel 
In deze functie is het van belang dat je accuraat te werk te kan gaan, analytisch bent en proactief kan communiceren. Je bent 
in bezit van een afgeronde HBO ICT-opleiding en hebt minimaal 5 jaar werkervaring binnen soortgelijke functie.  
 Je hebt kennis van netwerkinfrastructuren (Cisco), VPN, Cloud Technologie. 
 Je hebt kennis van Windows (AD, DNS, OS, Windows OS, Windows 10), MS Exchange en MS SQL. 
 Je hebt kennis van VMware / vShere. 
 Je hebt kennis van Security-oplossingen en IT processen (ITIL). 
 Je hebt kennis van het beheer van MES-systemen, OEE-systemen is een pré. 
 Je hebt ervaring met projectmanagement (Prince2). 
 Je bent bereid om fysieke werkzaamheden te verrichten (plaatsen PC’s, printers en dergelijke). 
 Je bent flexibel inzetbaar (stand-by of (incidenteel) werken op zaterdag hoort bij de functie). 
 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 Beheersing van de Duitse en/of Franse taal is een pré.  


