Organisatie Profiel
Micro-Star International Co Ltd. is met 13.000 medewerkers een
wereldwijde producent van computercomponenten zoals
Moederborden, Video-kaarten, Laptops, Tablets, All-in-One
computers, Desktop PC’s, en andere IT rand apparatuur en add on kaarten.
MSI Computer Europe B.V. (MSI) is een van de tien
dochterondernemingen van
Micro-Star
International en
verantwoordelijk voor de Logistiek, Distributie, Service en
ondersteuning van de EMEA regio, en heeft ongeveer 45
medewerkers die in Son (nabij Eindhoven) werkzaam zijn.
Voor deze ambitieuze en dynamische organisatie, zijn we op zoek
naar een:

Systeembeheerder
(Fulltime)
Wat ga je doen?
De IC T afdeling bestaat uit een team van 3 personen. Je werkt direct
samen met de IC T Manager en 2 collega systeembeheerders.
Als systeembeheerder ben je medeverantwoordelijk voor de
beschikbaarheid van ons serverpark en het bijbehorende internationale
bedrijfsnetwerk (zoals o.a. UK, C Z, ES, IT, SE en HU). Tevens zorg je
voor een verdere optimalisatie van een aantal systemen en
implementeer je nieuwe technologie in de bestaande IC T-omgeving. Het
beheer van ons vaste- en mobiele telefonienetwerk, notebooks, pc’s en
printers behoren tot één van jouw verantwoordelijkheden.
Je start met een gedegen introductieperiode waarin je bekend raakt met
ons bedrijf en onze producten. MSI is een dynamisch IT bedrijf, waar de
IC T afdeling een belangrijke plaats inneemt.

Wat vragen wij van onze nieuwe Systeembeheerder:
Je opereert op zowel server- als op clientniveau, zowel hard- als
softwarematig. Je hebt aantoonbare ervaring met Windows 2012/2016
server en de core rollen, Exchange 2016 en hebt ruime ervaring met
Windows 10 en het Office 2016 pakket in een zakelijke omgeving. Je
hebt ervaring met (draadloze) netwerken en de bijbehorende
protocollen. Kennis en ervaring met VMWare, Juniper/Fortigate
producten en Microsoft MDT is een pré.







MBO+ of door ervaring verkregen gelijkwaardig werk/denk
niveau.
Nederlands en Engels (zowel in woord en geschift).
MC SA-certificering.
MC SE-certificering is een pré.
Je bent eventueel beschikbaar voor werkzaamheden in de
avonden of weekenden.
Woont binnen een straal van 50 km van ons Europese
Hoofdkantoor in Son (Nederland).

Benodigde competenties en persoonlijkheid
Bij MSI geloven we in drie kernwaarden:
Verantwoordelijkheid, Resultaatgerichtheid en Samenwerking.
Om succesvol te zijn moet je beschikken over de volgende competenties.
Naast de kernwaarden dien je zelfstandig werkzaamheden uit te kunnen
voeren. Verder beschik je over goede communicatieve en contactuele
vaardigheden en ben je flexibel, stressbestendig, klantvriendelijk en
servicegericht. Je bent een onafhankelijke professional, die initiatief
toont en proactief en daadkrachtig te werk gaat.
Wat biedt MSI?

Je maakt deel uit van een groeiende internationale organisatie.

Informele werksfeer

Afwisselende functie

Ruimte voor eigen initiatieven

26 vakantiedagen

Reiskostenvergoeding

C ollectieve ziektekostenregeling

Geinteresseerd?
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende functie? Stuur je Motivatiebrief
en C V naar:
HR Afdeling: Elvira Raaijmakers
E-mail: elviraraaijmakers@msi.com
Telefoon: +31 (40) 26 76 133
Een assessment en referentie zijn onderdeel van de procedure.

