
 

 
 

Wil je vanuit een centrale en ondersteunende rol in de ICT het verschil maken? Ben je flexibel, 

oplossings- en servicegericht, en ben je betrokken bij jongeren uit verschillende culturen? Dan is 

deze vacature iets voor jou!  

 

Per direct is er op de ICT-afdeling van Nidos een vacature voor de functie van 

 

Systeembeheerder  
met kennis van SQL 

 

voor 36 uur per week in Utrecht 

 

Jouw functie 

Als Systeembeheerder maak je deel uit van een team van gedreven systeembeheerders. Als 

(pro)actieve systeembeheerder heb je een afwisselende baan: je wisselt het beheer van de ICT-

infrastructuur af met diverse interessante projecten. Samen met je team maak je een groot verschil 

voor jeugdzorg voor vluchtelingen, want dankzij jullie inspanningen kunnen onze professionals 

probleemloos digitaal hun werk doen. 

 

Jouw team 

Je maakt deel uit van de ICT-afdeling en ontvangt leiding van de manager 

Informatiemanagement/ICT. Je werkt in een team van gedreven collega medewerkers 

automatisering met verschillende deskundigheidsgebieden. Hoewel je werkplek in Utrecht is, is je 

werkterrein uiteraard veel groter. Nidos is een landelijk werkende organisatie en heeft regiokantoren 

verspreid door het land. Soms ben je op een andere locatie dan Utrecht werkzaam. Als 

systeembeheerder werk je nauw samen met zowel collega’s van verschillende afdelingen in Utrecht 

als de collega’s die werkzaam zijn op de verschillende regionale locaties. 

 

Wat verwachten we van jou? 

• een MBO+ werk en denkniveau aangevuld met vakgerichte vervolgopleidingen in de richting 

ICT/informatica. 

• enige jaren relevante werkervaring. 

• kennis van en ervaring op het gebied van datacenter- en remote desktop oplossingen. 

• kennis en ervaring met Microsoft SQL Server, Microsoft IIS, Windows Server en MS365. 

• je bent in staat hoofd- van bijzaken te onderscheiden en prioriteiten te stellen. 

• dat je de ICT-infrastructuur dagelijks monitort, optimaliseert en onderhoudt. 

• dat je de risico’s binnen onze ICT-infrastructuur proactief signaleert. 

• dat je gebruikersondersteuning geeft en je de documentatie bijhoudt;. 

• je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

• tot slot ben je leergierig en een echte teamspeler. 

 



 

Wat kun je van ons verwachten? 

• Een afwisselende en zelfstandige functie in een dynamische werkomgeving. 

• Je salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de cao Jeugdzorg. Het bruto 

maandsalaris bij een fulltime dienstverband van 36 uur bedraagt minimaal € 2.524 en 

maximaal € 3.749,- (schaal 8). 

• Naast een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantiegeld en 200 uur verlof (o.b.v. 36 uur/week), 

ontvang je een goede pensioenvoorziening en reiskostenvergoeding.  

• Je krijgt een laptop en smartphone om je werk overal te kunnen doen.  

• Een aanstelling voor de duur van een jaar, met bij goed functioneren uitzicht op verlenging 

voor onbepaalde tijd. 

 

Interesse? 

Is deze functie iets voor jou? Stuur dan je cv en motivatie uiterlijk 30 september naar Hanneke Mesu 

via H.Mesu@Nidos.nl. 

 

Heb je vragen? 

Stuur je vraag en telefoonnummer naar H.Mesu@Nidos.nl dan word je teruggebeld. 

 

De organisatie 

Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit voor 

alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor 

wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van 

het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met 

respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke 

deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie 

over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op 

enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional 

de ouders om de opvoedsituatie te herstellen. Kijk voor meer informatie op www.nidos.nl. 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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