Vacature Systeembeheerder

Het Barlaeus Gymnasium te Amsterdam zoekt een collega:
Systeembeheerder

- 1,0 FTE, 40 uren van maandag t/m vrijdag).
- Dit kan ingevuld worden door fulltime medewerker of 2 parttime medewerkers
Het Barlaeus is een categoraal gymnasium in Amsterdam. De school telt op dit moment
800 leerlingen en ongeveer 90 personeelsleden. Het Barlaeus streeft er naar intellectueel
uitdagend onderwijs te bieden. De school werkt samen met vijf andere zelfstandige
gymnasia in de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia, met name op het gebied van
werkgeverschap, financiën, inkoop en governance. De OSZG heeft een klein
bestuursbureau in Haarlem.
We zoeken een dienstverlenende en representatieve collega die zeer accuraat is, oog
heeft voor detail en goed het overzicht kan bewaren. Werktijden van 08.30 – 16.30 van
maandag t/m vrijdag.
Informatie over de functie kan worden verstrekt door de heer Evan van Hooren,
evan@barlaeus.nl of via school 020-6263396.
Sollicitatie en CV per e-mail richten aan dvdmeiden@barlaeus.nl

Nadere toelichting;
Het Barlaeus Gymnasium maakt gebruik van een hybride omgeving met een combinatie
van Linux servers / thin clients en Windows desktops. De volledige backbone draait onsite
op Linux en is in eigen beheer. We draaien onze eigen IT diensten en onze servers draaien
in een aparte serverruimte grenzend aan je toekomstige kantoor. De voorkant van het
systeem is momenteel voorzien van zo’n 150 Windows werkplekken waar je de volledige
verantwoordelijkheid voor hebt om deze te beheren en te onderhouden, tezamen met de
integratie van onze eigen AD op locatie (Samba-Linux). Denk hierbij aan zaken zoals het
updaten en inrichten van de Windows clients, roaming profiles, GPO en beveiliging.
Naast de Windows clients draaien in onze mediatheek zo’n 130 Linux terminals voor
regulier gebruik door de leerlingen en voor diverse digitale afnames van PTA’s, toetsen en
examens. Hierbij assisteer je je collega met het inrichten en testen van de omgeving en
ben je zelf aanwezig om de leerlingen te assisteren op technisch gebied tijdens de afnames.

Vacature Systeembeheerder
Verder ben je als eerstelijns systeembeheerder het directe aanspreekpunt voor je collega's
en de leerlingen binnen de organisatie. Je beantwoordt de vragen op een vriendelijke
manier en weet altijd een oplossing te vinden. Je krijgt vragen op het gebied van het
gebruik van de desktops, laptops, thin clients, AV-apparatuur, telefonie, internet en diverse
programma's. Daarnaast ben je volledig verantwoordelijk voor de Windows werkplekken
en de daarbij behorende apparatuur. Verder ben je verantwoordelijk voor de technische
assistentie bij afnames (toetsen en examens), diverse netwerkapparatuur, back-ups,
contacten met leveranciers, bewaking budget, opstellen IT begroting, offertetrajecten,
overleg en planontwikkeling van onze hybride omgeving en de support van Moodle
(Elektronische Leer Omgeving).
Functie eisen:
– Goede kennis van de Nederlandse en bij voorkeur Engelse taal;
– Minimaal een afgeronde MBO-ICT opleiding niveau 4 en / of autodidactische
vaardigheden en aantoonbare kennis van de materie;
– Kennis beheer en onderhoud van Windows omgeving (clients) in relatie tot AD;
– Kennis van netwerk technologieën zoals TCP/IP, routers, switches;
– Basiskennis van Linux commando’s.
Eigenschappen:
– Handigheid is vereist bij het assisteren van hardware storingen van diverse apparatuur
en servers;
– Zeer accuraat in je werkzaamheden en hebt oog voor detail en behoudt overzicht;
– Je bent actief om kennis en vaardigheden te vergroten en verbeteren;
– Je hebt een representatieve uitstraling en bent op korte termijn beschikbaar.
De functie is ingeschaald in schaal 9 CAO VO, naast vakantiegeld is er sprake van een
eindejaarsuitkering en ben je vrij gedurende de schoolvakanties (in totaal 11 weken). De
functie is volledig op locatie tijdens de openingstijden van de school. We zoeken iemand
voor een fulltime dienstverband maar staan ook open voor twee parttime kandidaten.

