(Sr) medewerker IT Infra (36-40 uur)
De beste Private Bank Nederland zoekt een medewerker IT Infra voor de afdeling IT Infra & Core Banking
InsingerGilissen. Heb je minimaal 3 jaar ervaring binnen ICT Infra, ben jij het type dat “alles voor elkaar krijgt”,
heb je een proactieve en zelfstandige attitude en wil je graag werken voor- en ervaring opdoen bij een private
bank in het hartje van Amsterdam, solliciteer dan naar deze functie!
Jouw profiel
Je bezit diepgaande kennis van ICT Infrastructuur, begrijpt de technieken en processen rondom systeembeheer.
Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt en op het ICT vakgebied. Je hebt minimaal 3 jaar
ervaring met beheer van ICT infrastructuur en specifiek de Microsoft (Windows Server, Desktop, Exchange) en
Citrix (XenApp) product lijnen. Dit kun je daadwerkelijk onderbouwen met de gebruikelijke certificeringen en
werkervaring. Daarnaast werk je graag in teamverband en kun je je gemakkelijk bewegen op diverse niveaus
binnen een organisatie. Je kunt je goed inleven in de vraag van de klant en weet met tact en geduld deze te
woord te staan.
Wat ga je doen?
De afdeling IT Infra bestaat uit 5 collega’s en rapporteert aan de manager Infrastructuur & Core Banking.
Samen beheren, monitoren, updaten en vernieuwen jullie de IT Infra systemen. Verzorg je de 2e lijns
ondersteuning van de gebruikers d.w.z. je verhelpt storingen op het gebied van binnen de bank toegepaste
geautomatiseerde systemen zodat al deze systemen optimaal voldoen aan functionaliteit en de collega’s
vooruit kunnen. Geen dag is hetzelfde, je hebt veel contact met diverse collega’s binnen de bank en met
professionele relaties.
Wat breng je mee?
Kennis van ICT infrastructuur en netwerken HBO niveau met bijbehorende certificeringen/trainingen;
Professionele doe-mentaliteit;
Goede communicatieve vaardigheden;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
Kennis van processen, procedures, producten en systemen binnen de bankwereld
Affiniteit met het inrichten en onderhouden van informatiesystemen
Competenties/ vaardigheden
Leervermogen, met name op online en technisch vlak
Probleemoplossend vermogen
Servicegericht en een team player
Analytisch, communicatief sterk
Geduldig
Wij bieden jou
Een uitdagende, afwisselende functie waar je met alle disciplines van de bank in aanraking komt. Veel
contact met betrokken en professionele collega’s. InsingerGilissen hecht veel waarde aan persoonlijke
ontwikkeling. Dat betekent dat je ruimte krijgt om je verantwoordelijkheid te nemen en ondernemerschap
te ontwikkelen. Uiteraard hoort daar een goed salaris en bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden bij.
Geïnteresseerd?
Mail dan je motivatie en cv naar werken@insingergilissen.nl ter attentie van Nancy van der Kruk.

