
 

   

 
 

  
 

Systeembeheerder 
 
Dit is wat we je bieden: 
Om te beginnen je salaris: tussen 39K en 45.5K per jaar, afhankelijk van je opleiding en ervaring. 
Bij KROHNE ben je verzekerd van een uitdagende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en veel ruimte om 
jezelf te ontwikkelen. Daarnaast bieden we je het volgende: 
 

• Jaarcontract met intentie tot vast dienstverband; 

• Een goed geregeld pensioen bij PMT; 

• Reiskostenvergoeding; 

• Vakantiegeld en 25 vakantiedagen; 

• Gratificatiebonus; 

• Opleidingsbudget en toegang tot de KROHNE Online Academy. 

 

De functie: Systeembeheerder 

We zijn op zoek naar iemand die meedenkt met KROHNE. Of het nou gaat om het inventariseren van hard- en software, 
2e en 3e lijns incidentenafhandeling of om het verbeteren van de infrastructuur (Windows, VMware en actieve 
netwerkcomponenten), jij bent de aangewezen persoon hiervoor! Het beheren van de werkplek en het beheren van de 
back-up of installatie van de virtuele servers, het hoort er allemaal bij. Als IT-afdeling van KROHNE maken we grote 
slagen en uiteraard krijg jij ook een mooie rol bij de diverse projecten, zoals het bouwen aan een userfriendly 
gedigitaliseerde omgeving.  
 
Dit is wat we van je vragen: 
Ons jonge IT-team is op zoek naar een systeembeheerder met een servicegerichte instelling en goede communicatieve 
vaardigheden. Om problemen in kaart te brengen moet je tenslotte de juiste vragen kunnen stellen. Analytisch, 
oplossingsgericht, proactief met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, dat ben jij! Daarnaast heb je het volgende 
nodig: 
 

• Een MBO niveau 4 diploma ICT Beheer of gelijkwaardig; 

• Je hebt minimaal 2 tot 3 jaar werkervaring in een soortgelijke rol of tussen de 7 en 9 jaar werkervaring als 

support engineer;  

• Je hebt ervaring met Microsoft omgevingen/servers; 

• Je hebt kennis van Office 365; 

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits is een pré. 

 
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Corporate Recruiter  

Kitty Peters via 06-82427007 of stuur een e-mail naar K.Peters@KROHNE.com. 

 

Klik hier om te solliciteren of ga naar www.krohne.easycruit.com  

We kijken uit naar jouw reactie! 

 

  

 

 
 
Sinds 1921 leveren en produceren we hoogwaardige meet- en regelapparatuur voor de industrie. Dat doen we 
natuurlijk niet alleen, want we hebben locaties over de hele wereld! Onze productielocatie in Dordrecht, 
Nederland is veruit het grootst. Met ca. 600 professionals doorlopen we hier alle stadia van de ontwikkeling van 
een flowmeter. Bij ons zie je direct het resultaat van je eigen inspanning!  
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