
 
 
 
 
 
 
 
 
Venture Group is de holding van een veelzijdige groep bedrijven. Van gordijnen tot ondergrondse 
containers en van webdesign tot juridisch advies, bij Venture Group vind je een ondernemende cultuur 
en een team dat een succes wil maken van alle uitdagingen. 
 

Een van de uitdagingen is het vinden van een 

Senior Systeembeheerder  
(40 uur per week) 

 
Wat ga je doen? 
Als Senior Systeembeheerder ben je verantwoordelijk voor de stabiliteit en continuïteit van ons 
platform, dat verspreid zit over meerdere locaties in binnen- en buitenland. Momenteel werken we met 
zeven personen aan de IT-infrastructuur: vijf in Nederland en twee in het buitenland. Jij gaat ons 
helpen om het overzicht te bewaken en nieuwe initiatieven te ontplooien op gebied van security, 
automation, standaardisatie en migraties. Naast projecten help je ook mee met de afhandeling van  
tweede- en derdelijns incidenten. Je werkt voornamelijk vanuit ons kantoor in Genemuiden, maar 
soms ook op locatie bij klanten. Je staat buiten kantooruren periodiek stand-by voor storingsdienst en 
gepland onderhoud. 
 
Wat vragen we? 
Wij zoeken een proactieve systeembeheerder. Je beschikt over hbo-niveau en hebt minimaal vijf jaar 
ervaring in een (eind)verantwoordelijke positie. Je kunt gestructureerd werken, bent analytisch 
ontwikkeld en goed sociaal vaardig. Je bent in bezit van een rijbewijs B en woont bij voorkeur in de 
regio van Genemuiden. Je hebt gevorderde ervaring met:  

• Windows Server 

• Office 365 (o.a. Exchange en Azure AD) 

• Netwerken 

• Linux  

• Provisioning tools 

• IT Security 

• Virtualisatie (Wij werken met Xenserver. Jouw Linux-kennis is hier van toepassing.) 

Wat bieden we?  
We bieden je een veelzijdige functie tegen een marktconform salaris. Je krijgt ruimte voor initiatieven, 
opleiding en ontwikkeling. Je komt te werken in een bedrijf met een informele werksfeer met een platte 
organisatiestructuur. 
 
Hoe kun je reageren? 
Interesse? Solliciteren doe je met een bondige motivatiebrief en je cv, die je kunt sturen naar Joop 
Leferink, jleferink@venture-group.nl. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Ivar van Sonsbeek 
via telefoonnummer 038-3855000. 
 
 
 

 


