De Lesli Groep groeit en heeft jou daarbij nodig! We zijn namelijk op zoek naar een

Applicatie- / systeembeheerder
Wil jij deel uitmaken van een interessant, dynamisch en internationaal familiebedrijf? Ben jij
helemaal thuis in de ICT wereld, zijn applicaties, ICT-systemen en scripts jouw passie en kun je
dit in begrijpbare taal overbrengen aan je omgeving? Dan willen wij je graag ontmoeten!

Ter uitbreiding van onze organisatie zoeken wij een veelzijdig persoon met een ICT-achtergrond.
Naast het feilloos aan elkaar koppelen van (interne en externe) systemen kun jij ook bestaande
systemen optimaliseren. Daarbij beheer je de gehele ICT-omgeving in samenwerking met onze ICTpartner en onderneem je tijdig actie, zodat systemen beschikbaar blijven. Dat kan o.a. door het testen
van applicaties in een testomgeving en het begeleiden daarvan naar productie. Je bent dan ook het
aanspreekpunt voor dagelijkse interne en externe ICT-zaken. Je begrijpt niet alleen de ICT-taal, maar
drukt je ook in het Nederlands, Engels en Duits in woord en geschrift moeiteloos uit.
Wat verwachten we van jou:
 Afgeronde HBO opleiding met enkele jaren relevante werkervaring
 Recente kennis van Windows Server en MS SQL
 Affiniteit met programmeertaal t.b.v. webontwikkeling (HTML, XML)
 Kennis van Exact is een pré
 Op de hoogte van en geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van beveiliging,
beheer en technologie m.b.t. (online) applicaties en netwerken

Daarnaast heb je de volgende kwaliteiten:
 Accuraat: je werkt nauwkeurig en zorgvuldig
 Communicatief vaardig: je kunt klantgericht en helder communiceren op verschillende niveaus
 Creatief: je ziet uitdagingen en oplossingen
 Proactief: je neemt initiatief en werkt zelfstandig
Wat mag je van ons verwachten?
De Lesli Groep bestaat uit verschillende BV’s, waaronder Lesli Living, Lesli Vuurwerk, Lesli
Silvesterzauber en Bringo en heeft ongeveer 60 medewerkers in dienst. Het is een relatief kleine,
maar dynamische club. De organisatie is jong en groeiend, wordt sterk decentraal gestuurd en de
lijnen zijn kort. Informele sfeer, open communicatie, enthousiasme en kwaliteit kenmerken onze
organisatie. Er is meer dan voldoende ruimte voor zelfstandigheid en initiatief. Voor meer informatie
over ons bedrijf: www.lesli.nl.
Als spin in het web op het gebied van ICT alsmede E-commerce voor onze eigen organisatie, maar
ook onze klanten krijg je ruimte om jezelf te profileren. Je werk is zeer afwisselend en het verwerken
van informatie via technologie is je talent. Er is ruimte voor training, scholing en persoonlijke
ontwikkeling. We belonen jouw capaciteiten en inzet met een passend salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Maïke Weenink op het
telefoonnummer 0544-371200. Stuur je sollicitatie naar mweenink@lesli.nl ter attentie van mw. M.
Weenink, afdeling Personeelszaken.
(Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld).

