
 

OCS Consulting is een IT consultancy gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. Wij specialiseren ons in het gebruik van SAS software  
waarbij wij voortdurend investeren in de kwaliteit, flexibiliteit en creativiteit van ons bedrijf en onze mensen. Op die 
manier kunnen wij blijven bijdragen aan het succes van onze klanten. Met onze uitgebreide ervaring en vergaande 
expertise zijn wij als geen ander in staat om het verschil te maken en onze klanten te helpen om het maximale uit hun 
investering in SAS software te halen. Kenmerkend voor onze werkwijze is onze creativiteit die ons in staat stelt om meer 
te doen met de beschikbare middelen. 
 
Sollicitaties kan je sturen naar recruitment.nl@ocs-consulting.com ter attentie van Marlies Nering Bögel. Voor meer  
informatie kan je ook telefonisch contact opnemen op +31 (0) 73 523 6000. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. © OCS Consulting 2015 
 

Vacature Junior Systeembeheerder 

Als junior systeembeheerder bij OCS Consulting ben je verantwoordelijk voor het draaiend houden van ons  

groeiende IT ecosysteem. Hieronder verstaan wij onder meer alle hard- en software van onze (virtuele) 

servers, notebooks, printers, mobiele en vaste telefonie, maar ook het inrichten en onderhouden van 

werkplekken en het technisch onderhoud van onze website is een onderdeel van je taken. 

Daarnaast bieden wij je tevens de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen binnen OCS Consulting door je te 

trainen in de toonaangevende software van SAS Institute en maken wij samen de investering om je kennis 

van deze software op het beoogde niveau te brengen. 

 

Jij komt uit de omgeving van Den Bosch, bent service gericht, gemotiveerd, gedreven en ziet uitdaging in een 

gestructureerde aanpak van zaken. Je bent je bewust van het belang van kwaliteit en bent in staat dat te 

leveren met de juiste tijdigheid. Techniek is niet alleen jouw vak, maar ook een hobby. Daarnaast weet je je 

aan te passen aan je omgeving: formeel wanneer het nodig is, informeel wanneer het kan. 

Beschik jij over de volgende kwaliteiten? 

 Een afgeronde HBO studie met een IT-gerelateerde specialisatie. 

 Ervaring met onderhoud aan computersystemen (1-2 jaar). 

 Ervaring met verschillende besturingssystemen, voornamelijk Windows (1-2 jaar). 

 Ervaring met Wordpress is een pré. 

 Ervaring met relationele databases is een pré. 

 Pragmatisch, gestructureerd, probleemoplossend en klantgericht. 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift. 

 Sterke communicatieve vaardigheden. 

 Een enthousiaste en gemotiveerde persoonlijkheid. 

 Een zelfstandige, pro-actieve houding. 

 Relevante certificeringen of de bereidheid deze te behalen. 

Wat bieden wij?  

Wij bieden je een dynamische werkomgeving in een sterk groeiend bedrijf met gemotiveerde en 

enthousiaste collega’s. Uiteraard bieden wij een prima salaris. Omdat ieder persoon uniek is stellen 

we samen een plan op om je persoonlijke doelen te definiëren en te bepalen welke trainingen of 

cursussen noodzakelijk zijn om deze te realiseren. 


