
   
 

   
 

ICT medewerker 

 

Functieomschrijving 

Als systeem- en netwerkbeheerder bij Manus zorg je voor een stabiel en veilige ICT-infrastructuur. Je 
ondersteunt een getalenteerd en gezellig team van ongeveer 50 personen.  Dagelijks los je problemen 
op die zich voordoen zoals een upgrade van hardware, of een lastig software probleem van een van je 
collega’s. 
  
Daarnaast zijn we bezig met het uitrollen van ons Microsoft 365 Dynamics ERP-systeem. Jij ondersteunt 
onze huidige ICT-medewerker in het implementeren van microsoft dynamics. Samen met hem denk je 
na over verbeterpunten om de infrastructuur overzichtelijker en veiliger te maken voor Manus. Je begrijp 
de complexiteit van het implementeren van een ERP-systeem, maar ook het belang voor de organisatie. 
 

 

Onze ideale kandidaat: 

• Je hebt HBO werk- en denkniveau, richting ICT 

• Je spreekt zowel Engels als Nederlands 

• Ervaring en/of affiniteit met: 
▪ Microsoft 365 
▪ Microsoft Exchange, Intune, PowerShell & Azure 
▪ 3CX (of algemene ervaring met SIP VoIP telefonie) 
▪ Dynamics 365 Finance & Operations & Dynamics sales 
▪ OpenVPN 

• Opzetten en beheren van Ubiquiti UniFi netwerkapparatuur 

• In bezit van Rijbewijs B is een pré 

• Bekend zijn met linux server beheer (de term SystemD) is een pré  
Manus biedt jou: 

• Marktconform salaris passend bij de ervaring die je met je mee-brengt 

• Elk trimester hebben we een bedrijfsfeest waarbij alle collega’s bij elkaar komen. We 

beschikken namelijk over twee kantoren.  

• Ontspanning is belangrijk, daarom is er zeker tijd voor een potje ping-pong of flipperen op de 

flipperkast. 

• 25 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag bij een fulltime werkweek. 

• Reiskostenvergoeding wanneer je niet om de hoek woont (business kaart of 

kilometervergoeding) 

• Een modern pensioen 

• En tot slot werken we met vette producten en gedreven collega’s  

• Doorgroeimogelijkheden!  

 

If you are interested in this position or feel you can contribute in another way to our company, feel free to 

send an application to hr@manus-meta.com. Make sure to add a recent C.V. and motivational letter to 

your application, including your contact information. 
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