
 

Vivia beweegt zich al meer dan tien jaar op het snijvlak van 

ICT en zorg. Wij bieden innovatieve en stabiele ICT-

oplossingen voor de zorgsector met als doel het 

verminderen van vermijdbare fouten en het vergroten van 

de gebruiksvriendelijkheid. In onze oplossingen staat de 

eindgebruiker centraal om zo ICT voor de zorg te laten 

werken. 

 

 

 

 

Vivia zoekt een Senior 

infrastructuurbeheerder  

(32 - 40 uur per week) 
 

Wat breng jij mee?  

• Je functioneert op hbo werk- en denkniveau. 

• Je bent proactief en leergierig. 

• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in Windows-omgevingen of soortgelijk. 

• Je bent klantgericht en communicatief vaardig. 

• Je kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken. 

• Je komt met creatieve oplossingen en ideeën. 

• Je bent geen carrièretijger. 

• Je hebt affiniteit met de zorgverlening. 

 

Wat ga je doen?  

• Dagelijks beheer van tools op het gebied van cybersecurity. 

• Dagelijks beheer van Vivia-Connect. 

• Tweedelijns ondersteuning op het gebied van Zorgtechnologie. 

• Infrastructuurbeheer met daarin de volgende taken:  

o Beheren van servers (o.a. uitvoeren van upgrades en updates) 

o Derdelijns support 

o Uitvoeren van wijzigingen 

o Uitvoeren van (deel)projecten 

o Controle van back-ups en uitvoeren van restores. 

• Meedenken over de technische inrichting van de verschillende omgevingen en de 

ontwikkeling daarvan. 

• Meedraaien in de avond- en nachtdiensten. 

Wij vinden het belangrijk dat klanten tevreden zijn over onze oplossingen. We werken 

voornamelijk vanuit huis en overleggen veel via Teams. 
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Wij zoeken een prettige collega die: 

• goede analytische vaardigheden heeft. 

• gecertificeerd is op één of meerdere actuele MCSE of vergelijkbare titels.  

• kennis van en aantoonbare ervaring heeft met Windows server, Active Directory, 

VMware, Microsoft 365, Azure, Topdesk, VDSS, TSMS en Zabbix. 

• minimaal 3 jaar ervaring heeft als systeembeheerder met infrastructurele componenten 

binnen organisaties die informatiebeveiliging hoog in het vaandel hebben staan. 

• kennis van en ervaring heeft met betrekking tot dataopslag. 

• er voor zorgt dat dat klanten veilig kunnen blijven werken. 

• klantgericht, zelfstandig en verantwoordelijk opereert en te maken krijgt met een 

diversiteit aan hard- en software binnen een informele maar zeker uitdagende, 

dynamische en innoverende werkomgeving. 

 

Wat biedt Vivia?  

• Een uitdagende en zelfstandige functie met veel ruimte voor eigen invulling. 

• Je bent vrij om zelf je tijd in te delen voor een goede balans tussen werk en privé. 

• Je kunt je verder ontwikkelen, onder andere via opleiding en training. 

• Ruimte om jouw innoverende ideeën ook echt te realiseren. 

• Een functie die meegroeit met de ontwikkelingen in de markt. 

• Een informele, no nonsens werksfeer. 

• Een marktconform salaris en jaarlijkse winstdeling. 
 

 

Zoeken wij jou?  

Ben je na het lezen van onze vacature enthousiast geworden? We ontvangen graag voor 

29 augustus 2022 jouw CV en een korte motivatie. Heb je eerst nog vragen? Mail of bel gerust. 

Stuur jouw mail naar bedrijfsbureau@vivia.nl of bel met 053 572 42 72. 

 

Wij werken niet met recruiters voor de invulling van onze vacatures. 

 


