
  

Waterschap Hollandse Delta 

Senior Netwerkbeheerder 

Welke Senior Netwerkbeheerder wil waterschap Hollandse Delta naar de volgende 

fase van Cloud ontwikkeling brengen? 

Het waterschap Hollandse Delta zorgt voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen op de Zuid-Hollandse eilanden. Het waterschap 

heeft een maatschappelijke rol die steeds belangrijker wordt waardoor zij zich continu moet ontwikkelen om effectief op de marktvraag in te kunnen 

spelen. Duidelijk zichtbaar is dat er mensen werken die energie krijgen van veranderdynamiek en vanuit een positieve grondhouding het waterschap 

verder helpen in deze transitiefase. Digitalisering en duurzaamheid staat centraal in de strategie van het waterschap. 

De afdeling Advies & Automatisering levert haar diensten vanuit een integrale systeemvisie en samenwerking met alle afdelingen binnen het waterschap 

en ketenpartners. Binnen het team ICT van de afdeling is het beheer en de dienstverlening van de kantoor- en procesautomatisering ondergebracht. Het 

team kent de disciplines Servicedesk, Systeembeheer, Technische Automatisering en Projectleiding en bestaat uit ca. 20 medewerkers. De afdeling ICT 

zet de komende jaren in op het samenwerken met partners (outtasking en outsourcing, groeien naar een regie organisatie) en heeft als sourcing strategie 

gekozen voor “Cloud tenzij”.  

Waarom is dit interessant?  

Deze functie is interessant voor iemand die bewust op zoek is naar een brede functie in een 

veranderingsgerichte omgeving. Je bent vrij in het inrichten van je eigen werk en je werkdag is 

zonder meer afwisselend; elke dag ziet er weer anders uit. Deze functie is vooral interessant voor 

professionals die graag werken bij een maatschappelijk betrokken organisatie met een 

uitstekende work-life balance en veel ontwikkelmogelijkheden. De migratie naar de Cloud is in de 

komende jaren prominent aan de orde.  

Dit ga je doen: 

De Senior Netwerkbeheerder is primair verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en het optimaal 

en veilig functioneren van de ICT infrastructuur van het waterschap. Hij/zij is verantwoordelijk 

voor de infrastructuur “on premise” en voert regie op gecontracteerd werk. De Senior 

Netwerkbeheerder is in staat om mee te denken over de te kiezen cloudoplossingen en uitvoering 

van projecten voor uitbreiding en onderhoud van de bestaande ICT omgeving. Naast focus op 

netwerkbeheer houd je je ook deels bezig met activiteiten op systeembeheer. 

 

• Als Senior Netwerkbeheerder ben je verantwoordelijk voor het proactief beheren van de systemen en netwerken en draag je bij aan de 

vernieuwing en realisatie van projecten; 

• Je bedenkt oplossingen voor de (interne) klanten en lost tweede- en derdelijns verstoringen op; 

• Je bent sparringpartner en adviseur op ICT gebied voor jouw collega’s en het MT; 

• Je bewaakt de architectuur van de systemen en netwerkinfrastructuur; 

• Je bent verantwoordelijk voor de regie op externe leveranciers en onderhoudt de relaties met onze partners. 

Dit neem je mee: 

• Een HBO werk- en denkniveau; 

• Ervaring met Cloudtechnologie; 

• Ervaring met aansturen van gecontracteerde partners; 

• Kennis en aantoonbare vaardigheid in het monitoren, beheren en onderhouden van VMware, Windows, MS Exchange, netwerken en bekende 

clouddiensten waaronder Office 365; 

• Kennis en ervaring met het monitoren, beheren en onderhouden van Server, Network en Storage configuraties; 

• Een goede mondelinge- en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal. 

• Klantgerichtheid, initiatief en besluitvaardigheid. 

Zoek je een kennisintensieve omgeving in verandering met een uitstekende work-life balance? Dan is nu het moment 

om in te stappen! 

 

De search en selectie voor deze functie is exclusief uitbesteed aan Dicke Röell Breedveld Executive 

Search. Voor meer informatie over de functie en over waterschap Hollandse Delta (www.wshd.nl) 

kun je contact opnemen met Naomi Linder. Richt je reactie aan Dicke Röell Breedveld bij voorkeur 

per e-mail (info@drbgroep.nl). www.drbgroep.nl T+31 (0)70-3617009. 
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