
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

De OBA (Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam) is een maatschappelijk-culturele 
instelling met circa 300 medewerkers en als missie om alle Amsterdammers te inspireren 
om te blijven leren en om kennis, cultuur en informatie voor iedereen bereikbaar en 
toegankelijk te maken. Inmiddels is de OBA al 100 jaar de plek waar Amsterdammers 
samenkomen voor hun persoonlijke ontwikkeling. In de 20ste eeuw ging het met name om 
boeken. De 21ste eeuw vraagt om vrije toegang tot alle denkbare informatiebronnen, meer 
leervormen en een breed cultureel aanbod. Je vindt dit terug in onder meer de 
tentoonstellingen, voorstellingen, debatten, workshops, game-events, cursussen, leescafés, 
leeskringen etc. De OBA trekt daarmee jaarlijks zo’n 3,5 miljoen bezoekers.  
  
OBA Oosterdok is, op haar representatieve ‘duurzame’ locatie op het Oosterdokseiland 
met een oppervlakte van 28.000 m², de grootste bibliotheekvestiging van Nederland. 
Hiernaast heeft de OBA vanuit de 26 vestigingen een groeiende interactieve functie en 
relatie met de wijken in en rond Amsterdam. 
  
De OBA heeft de visie en ambitie om vanuit een hospitality omgeving nog meer en betere 
informatie, kennis en cultuur te bieden aan de bewoners van Amsterdam en omgeving. In 
dit kader past ook de strategie om intensieve samenwerkingsverbanden aan te gaan met 
externe partijen en partners en het OBA netwerk verder uit te breiden. De OBA heeft 
behoefte aan een Senior Systeembeheerder. Zo helpt de Senior Systeembeheerder de 
organisatie verder te ontwikkelen en te professionaliseren.  
  

 

Senior Systeembeheerder 

(32-36 uur per week) 
 
 

Als Senior Systeembeheerder werk je binnen een ICT afdeling van 10 medewerkers. Het 
team beheert en ondersteunt de totale ICT infrastructuur (eerste en tweede lijn), zodat 
continuïteit geboden kan worden en de OBA daarmee haar functie kan uitoefenen. Het 
derdelijns ICT-beheer wordt door diverse externe partijen uitgevoerd. OBA ICT focust zich 
in 2021 en komende jaren op de ontwikkeling van een veilige en duurzame operational 
backbone. Een operationele backbone zorgt voor een betrouwbare, stabiele en veilige 
bedrijfsvoering. 

Als Senior Systeembeheerder ben je verantwoordelijk voor het monitoren, configureren, 
beheren en onderhouden van de ICT infrastructuur. Daarnaast houdt jij je bezig met het 
upgraden, implementeren en beveiligen van bestaande en/of nieuwe hardware en 
software. Je rapporteert in deze functie aan het Hoofd ICT.  
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Voor de functie zijn wij op zoek naar een stevige persoonlijkheid, die het voortouw kan en 
durft te nemen in het verder professionaliseren van de ICT afdeling. Je wordt daarom ook 
gevraagd om op te treden als intermediair tussen de interne klanten en externe ICT 
leveranciers en voert ook taken uit op het gebied van Service Level Management en levert 
een actieve bijdrage aan het vormgeven en halen van service levels. 

Belangrijk is daarbij dat je ook een gesprekspartner/adviseur kunt zijn voor het Hoofd ICT. 
Je maakt je snel kennis eigen, kunt goed meedenken en bent je in staat met je collega-
systeembeheerders de omgeving verder te optimaliseren. Je bent iemand die goed kan 
samenwerken, flexibel is en houdt van opbouwen. Kortom, een dynamische en inhoudelijke 
rol, waarbij je een bijdrage levert aan een maatschappelijk-culturele organisatie. 

 

Je profiel 

 Je beschikt over een opleiding HBO/WO-ICT in de richting System en Network 
engineering 

 Je hebt aantoonbare werkervaring binnen het kennisgebied 

 Je bent bekend met projectmatig werken en bereid deel te nemen aan projecten 

 Je hebt ervaring met ICT regieorganisaties en Service Level Management 

 Je bent in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken 

 Je hebt actuele kennis van netwerkstructuren, switches en firewall configuraties. 

 Je hebt kennis van o.a Microsoft365, Azure, Windows server en  Microsoft 
Exchange,  SCCM, virtualisatie en HyperV, storage en HP blades, Manager en Back-
up systemen 

 Je bent in het bezit van recente en relevante MCSE, MCSA certificeringen  

 Je bent in staat goede documentatie op te leveren 

 Je hebt analytisch denkvermogen en bent in staat om prioriteiten te stellen 

 Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en hebt een 
goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en schrift 

 Je beschikt over enkele specifieke competenties:  
o creatief en kwaliteitsbewust 
o organisatiesensitief 
o samenwerkingsgericht 
o efficiënt 
o flexibel  
o assertief en proactief 
o resultaat- en oplossingsgericht 

 
  



 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Wij bieden 

 een uitdagende en veelzijdige ICT rol in een unieke Amsterdamse organisatie, die 
actief is op het gebied van, ontwikkeling, informatie, cultuur en maatschappij  

 de kans om bij te dragen om de afdeling ICT klantvriendelijk en professioneel te 
laten acteren 

 een informele werksfeer met een kantoor naast het CS te Amsterdam en alle 
stadsdelen van Amsterdam 

 een functie met een grote mate van zelfstandigheid 

 een fulltime functie (36 uur, eventueel in overleg 32 uur p/w) 

 goede ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden 

 marktconform salaris- en arbeidsvoorwaardenpakket (schaal 8/9 cao Bibliotheken, 
afhankelijk van ervaring) 

 
 
Informatie 
De cao openbare bibliotheken is van toepassing. 
 
Wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact op met Ruud Yap, Hoofd ICT, op 
telefoonnummer 020 – 52 30 970. 
 
Reageren 
Interesse in bovenstaande vacature? Mail jouw motivatie en cv uiterlijk 15 november 2020 
naar sollicitaties@oba.nl. 


