Plantion is een bruisende marktplaats voor onder meer bloemisten, hoveniers, groothandelaren en
detaillisten. Met ruim 150 medewerkers, een groothandelscentrum, klokveiling, bemiddelingsbureau
en een groencentrum onder één dak worden kopers elke werkdag voorzien van verse binnen- en
buitenplanten en snijbloemen. Dit alles kan niet zonder een stabiele en up tot date ICT-omgeving.
Komende jaren gaat Plantion veel aan de slag met innovatie en digitalisatie, om de klant nóg beter te
kunnen helpen.

Vanwege een vacature zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

SYSTEEMBEHEERDER
Het werk
Door als systeembeheerder de gebruikte systemen, middelen en programma’s continu te monitoren
en actief te beheren voorkom je problemen. Je komt te werken in een klein team van 6 ICT-ers.
Samen met je collega’s zorg je voor het dagelijks beheer. Daarnaast help je mee met het up to date
houden van het ict-landschap en neem je deel aan (verbeter)projecten. Ook onderhoud je contact met
collega’s en leveranciers, help je waar zich problemen met systemen voordoen en update je
procedures en handleidingen.

De functie-eisen
Je bent in het bezit van minimaal een MBO-4 diploma in de ICT (of een soortgelijke opleiding). Verder
ben je een hardwerkend persoon die initiatief toont en verantwoordelijkheid neemt. Bij voorkeur heb je
kennis van VMWARE/Windows omgeving. Bereidheid tot het volgen van cursussen en (interne)
opleidingen om het benodigde kennisniveau te behalen is een vereiste.

Wij bieden
Een innoverende, lerende organisatie met gezellige collega’s die samen proberen de klant zo goed
mogelijk te helpen. Ook krijg je een leuke uitdagende baan met een marktconform salaris en goede
arbeidsvoorwaarden zoals genoemd in onze eigen cao.

Solliciteren
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Manon Janssen (manager financiën
en ICT). Haar telefoonnummer is 0318-661722. Wil je solliciteren? Stuur dan een motivatiebrief met je
CV naar Kristel Nijenhuis via kristelnijenhuis@plantion.nl. Voor meer informatie over Plantion kan je
terecht op de website www.plantion.nl.

