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VEREISTEN 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

NETWERK-/ SYSTEEMBEHEERDER (m/v) 

GEBODEN 

 
ITP Caribbean is een professioneel dynamisch bedrijf werkzaam op het gebied van automatiseringsadvies, 
softwareontwikkeling en netwerkbeheer. Door de professionele medewerkers, de gehanteerde IT-concepten 
en nuchtere pragmatische aanpak, is ITP Caribbean voor opdrachtgevers een strategische partner-in-business. 
ITP Netwerkservices is onderdeel van het ICT-bedrijf ITP Caribbean. ITP Netwerkservices is gespecialiseerd in 
het beheren van kleine en grote computernetwerken. Steeds meer laten organisaties hun ICT-beheer of delen 
ervan over aan onze professionals. Daarmee garanderen we onze klanten dat hun ICT-infrastructuur optimaal 
wordt beheerd. ITP Netwerkservices is op zoek naar een: 

 

 

 

Als Netwerkbeheerder/ Systeembeheerder werk je in een team van professionals binnen de afdeling ITP 
Netwerkservices. Je voert het netwerkbeheer en systeembeheer uit bij klanten van ITP Caribbean. Daarbij 
maak je gebruik van geavanceerde beheersoftware. Je voert onderhoudswerk uit zowel op afstand als ter 
plaatse bij de klanten. Daarnaast voer je installatiewerkzaamheden op nieuwe en bestaandesystemen, en zal 
je je bezighouden met het geven van adviezen op het gebied van netwerken en systemen. 

 

Je zoekt graag oplossingen en kunt deze ook realiseren. Je bent zelfstandig en je beschikt over 
verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen. Je bent gewend om in teamverband te werken. Je 
werkt gestructureerd op basis van standaarden en je documenteert je werk. Je hebt aantoonbare kennis en 
bent leergierig. 

 

• Ruime aantoonbare ervaring als Netwerk-/ Systeembeheerder; 

• Minimaal MBO/HBO opleiding; 

• Praktische kennis van recente versies van Microsoft Windows servers en netwerken; 

• Microsoft MCSE/MCITP certificaten; 

• Goede contactuele eigenschappen. 

• In bezit van rijbewijs en beschikt over eigen vervoer. 

 

• Leuke afwisselende baan; 

• Aantrekkelijke salaris; 

• Secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• Prettige werksfeer; 

• Doorgroeimogelijkheden. 

Ben jij de kandidaat waar wij naar op zoek zijn? 
Stuur dan je sollicitatie met CV t.a.v. dhr. D. Werleman, ITP Caribbean N.V., Rumbastraat 7, 

Oranjestad, Aruba; per e-mail naar hrm@itpinternational.com.  
Zie onze website www.itpinternational.com 

 

http://www.itpinternational.com/

