Wij zijn op korte termijn op zoek naar een

SYSTEM ENGINEER
40/32 uur per week
EPS is marktleider in de uitvoering van on-street parkeren en fiscaal handhaven in Nederland.
EPS wil deze positie graag behouden en verder uitbreiden, voornamelijk door ontwikkeling.
In deze functie houd je je dagelijks bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de ICT
dienstverlening en het geven van support bij automatiseringsstoringen en andere hulpvragen. Je
draagt zorg voor het adequaat functioneren van de componenten conform de gestelde
prestatiekenmerken van de technische infrastructuur. Hierbij ben je ook verantwoordelijk voor het
opstellen, onderhouden en naleven van werkinstructies. En je wordt ook betrokken bij het ontwerpen
en het wijzigen van de technische infrastructuur, alsmede het installeren en configureren van nieuwe
componenten daarvan. Je neemt initiatief om de Infrastructuur componenten up-to-date te houden.
De System Engineer ondersteunt tevens de gebruikers bij het gebruik van deze componenten,
verzamelt wijzigingsverzoeken en vertaalt deze naar onderhoudsopdrachten en functioneert
bovendien in de 2e-lijn voor het oplossen van incidenten en structurele problemen in de technische
infrastructuur.
Persoonskenmerken:
 Je beschikt over een dosis motivatie en ervaring in complexe ICT omgevingen en hebt een
analytisch en onderzoekend vermogen, werkt gestructureerd en zelfstandig. Je hebt oog voor
stabiliteit en kwaliteit en levert hierop toegevoegde waarde binnen het bestaande team. Je
hebt een brede kijk op de mogelijkheden die Infrastructuur technieken bieden aan de business
en weet dit om te zetten in praktisch uitvoerbare ideeën
 Je begrijpt dat IT waarde toevoegt aan business processen en weet hier de maximale balans
te bereiken in technische mogelijkheden versus business behoefte. Belangrijk kenmerk is dat
jij innovatie en vernieuwen van het Infrastructuur domein aanjaagt en de daarbij behorende
uitdagingen juist jou motiveren. Je beperkt je niet alleen tot de techniek, maar bezit
vaardigheden om nieuwe technieken ook organisatorisch in te bedden en kennis over te
dragen
 Onderhoud aan de ICT infrastructuur wordt in servicewindows uitgevoerd, de werkzaamheden
vinden gepland plaats in avonden en weekenden, daarom is een flexibele werkhouding vereist
 Ook is het belangrijk dat je bereid bent om bereikbaarheidsdiensten te draaien.
Functie eisen:
 Minimaal afgeronde HBO opleiding en vijf jaar relevante werkervaring binnen datacenter
omgeving;
 Kennis van en ervaring met Windows 2008/2012/2016 en met Microsoft desktop operating
systemen m.b.t. installatie en configuratie in combinatie met SCCM en group policies
aantoonbaar met MCITP of MCSA/MCSE certificeringen
 Ervaring met migratietrajecten, zoals Windows 7 naar Windows 10, MS Office naar MS
Office365
 Aantoonbare kennis van en ervaring met MS Active Directory, MS SCCM en MS RDS
 Kennis van en ervaring met ontwikkelen en onderhouden van Group Policies, AD en DFS
 Ervaring met het bouwen en onderhouden van MS Powershell scripts en het met behulp van
scripting automatiseren van beheertaken
 Ervaring met MS SQL Server (incl. SSIS en SSRS) Scripting, Databases en Qlikview
 Proceskennis op het niveau van ITIL-foundation
 Ervaring met Citrix Xenapp
 Kennis van VMWare, MS Exchange 2010/2013, MS SQL2008/2012/2016,
 Relevante ervaring en kennis met betrekking tot performance onderzoeken en voorstellen en
implementeren van performance optimalisatie maatregelen is een pré.

Wat bieden wij jou?
Een uitdagende positie voor in ieder geval een jaar waarin je volop ontwikkelmogelijkheden krijgt
binnen een bedrijf dat innovatief en ondernemend is. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform, in
overeenstemming met de zwaarte van de functie. Afhankelijk van de ontwikkelingen en functioneren
kan het contract verlengd worden.
Interesse?
Is deze functie je op het lijf geschreven, dan zien we graag je CV met motivatiebrief tegemoet. Deze
kun je richten aan HRM@egisparkingservices.nl.
Mocht je nog vragen hebben over de inhoud van deze functie stuur dan een e-mail aan
HRM@egisparkingservices.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.
Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern bekend gemaakt. Bij gelijke geschiktheid gaat de
voorkeur uit naar de interne kandidaat.

