
 

 

     17 mei 2022 
Word jij enthousiast van het verder bouwen van onze afdeling I&A en bijt je je graag vast in complexe 
onderwerpen?  
Dan is de functie van systeembeheer iets voor jou! 
 
 

Junior systeembeheerder bij Woonstichting ’thuis in Eindhoven 
36 uur per week 

 
 

Dit is wat je doet  
Je krijgt als junior systeembeheerder bij ’thuis de kans om je te ontwikkelen tot een ervaren 
systeembeheerder. ’thuis heeft 140 medewerkers in dienst, die zowel op kantoor als remote werken, 
er is dus veel werk aan automatiseringsvraagstukken.  
Je werkt aan de oplossingen van 2e (en soms 3e) lijn vraagstukken (software, hardware en netwerk). 
Ook werk je als back-up voor de helpdeskmedewerkers die zich met de 1e lijn vraagstukken 
bezighouden.  
Als junior systeembeheerder ben je bezig met het zelfstandig afhandelen van calls, meedraaien in 
projecten en de verbinding leggen tussen de afdeling en de klant (collega’s) binnen de organisatie, 
waarbij je je steeds afvraagt: hoe kunnen de collega’s van ’thuis zo efficiënt mogelijk hun werk 
uitvoeren. Daarnaast leg je alles vast in administratieve systemen.  
 
 

Dit ben jij!  
Jij bent enthousiast, je hart gaat sneller kloppen van automatisering, bent service- en klantgericht. 
Je hebt minimaal een MBO4 werk- en denkniveau, goede kennis van IT technologieën (denk hierbij 
aan Windows server, Exchange, Citrix, VMware, Microsoft 365) en je hebt ervaring met 
werkplekbeheertools zoals Ivanti. Je bent oplossingsgericht en wilt IT omgevingen verbeteren en hebt 
goede kennis van automatiseringsoplossingen, werkplekbeheer en Microsoft producten.  
Je hebt naast technische kennis ook goede communicatieve vaardigheden.  
’thuis is een lerende organisatie: jij ziet elk probleem als kans om het weer beter te doen.  
 
 

Wat krijg je ervoor terug? 
• Een aantrekkelijke en uitdagende functie als jr. systeembeheerder bij een actieve-, lerende-, 

duurzame en economisch stabiele organisatie; 

• Een vooruitstrevende, respectvolle en informele organisatie met gezellige collega’s;  

• Een jaarcontract voor 36 uur per week, met uitzicht op een vast dienstverband; 

• Een marktconform salaris (CAO Woondiensten); 

• Goede (thuiswerk)faciliteiten, zoals laptop, mobiele telefoon, bureaustoel, extra beeldschermen 
etc.; 

• Veel mogelijkheden voor opleiding én een persoonlijk loopbaanbudget van € 900 per jaar. 
 

Wie zijn wij? 
’thuis is een duurzame woningcorporatie die zo’n 11.000 woningen verhuurt in Eindhoven, Son en 
Breugel, Best, Veldhoven en Waalre.  
Samen met onze klanten en andere partijen werken we dagelijks aan een goed leefklimaat in wijken 
en buurten. Dat maakt ’thuis tot een bijzonder betrokken organisatie. Een waar de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie liggen. En waar een gezonde werklust 
gekoppeld is aan een informeel onderling contact. Bij ’thuis werken momenteel ruim 140 
medewerkers. 
 

Interesse? 
Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Ben Klaare, teamleider I&A. Je bereikt hem op 
06-22912643. Kijk ook eens op onze website www.mijn-thuis.nl. 
Als je interesse hebt in deze functie, solliciteer dan via: junior systeembeheerder bij ’thuis. 

 

 

https://go.zoektjou.nu/woonstichting-thuis/vacature/jr-systeembeheerder

