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Ons bedrijf maakt een transformatie door, waardoor het noodzakelijk is dat ook de ICT meegroeit 
naar een hoger level. Er zijn in de afgelopen 2 jaar al veel veranderingen doorgevoerd, maar naar de 
toekomst zal dit almaar belangrijker worden. Veiligheid moet worden gegarandeerd, zonder in te 
leveren in flexibiliteit en stabiliteit. We hebben diverse servers on-site, maar schuiven dit de 
komende jaren gedeeltelijk naar de cloud. Telefonie hebben wij in eigen beheer via een VOIP 
oplossing, en we werken ook op netwerkvlak nauw samen met ons Deense zusterbedrijf KA Interior. 
Jij gaat meehelpen dit netwerk draaiend te houden en verbeteringen aan te dragen op het vlak van 
prestaties en beveiliging. Naast werkzaamheden aan je bureau, vind je het ook niet erg om er onder 
te liggen of in de productie je handen vuil te maken. Zul jij excelleren in deze omgeving en ben je de 
toegewijde teamspeler? Dan is dit jouw kans, want we zijn op zoek naar een: 

Netwerkbeheerder ICT 
Locatie: Heerlen 

Wie jij bent 

Je hebt ervaring met de Microsoft 365 omgeving, gebruikersbeheer, rechtentoekenning, etcetera. 
Je hebt ervaring met (cloud) back-up oplossingen en netwerkbeveiliging.  Je deinst niet terug voor 
een serverpark met +- 20 (virtuele & fysieke) servers. Je ziet jezelf als de interne dienstverlener, en 
de collega als je klant. Je bent analytisch en probleemoplossend. Je zit op een 
zelfontplooiingstraject en verhoogt continu de lat. Je bent daadkrachtig, zelfsturend en goed 
georganiseerd. Je respecteert deadlines en deliverables. Je bent slim zonder bijdehand te zijn. Je 
rapporteert bondig. Je verdient respect door effectieve, informele communicatie.  

Wat we van je vragen 

• Servicegericht naar alle interne / externe gebruikers
• Oplossen van storingen
• Onderhouden en verbeteren van het huidige netwerk
• Verhogen van veiligheid en stabiliteit
• Herkennen van bottlenecks en verbeteren van processen
• Wachtdienst buiten kantoortijd tussen 6:00 en 23:00 doordeweeks, om de week
• Adviseren betreffende & aanschaffen van hardware

Wat jij meebrengt 

• Ervaring in netwerkbeheer
• Kennis van de Microsoft 365 gebruikersomgeving is een pré
• Ervaring met Windows servers en virtuele omgeving (voorkeur Hyper-V)
• Kennis van 3cx VOIP telefonie is een pré
• MBO+ werk en denkniveau
• Vooruitstrevende ideeën over netwerkbeheer, veiligheid en stabiliteit
• Expertise en een gezond analytisch vermogen
• Goede documenteer-, overleg- en rapporteervaardigheden
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• Taalbeheersing van Nederlands, Duits en Engels (mondeling en schriftelijk) 
 
Wat wij meebrengen 
 
• Een inspirerend speelveld, waarop je per direct en zo lang als je wilt je positie kunt innemen 
• Vast contract met salaris van tussen 32.500 en 41.500 euro per jaar 
• Vergoeding voor wachtdienst  
• 29 vakantiedagen per jaar en een 37,5-urige werkweek 
• Pensioenregeling via "Pensioenfonds Meubel" 
• Ondersteuning bij training en opleiding 
• Infrastructuur voor gedeeltelijk thuiswerken 
• Diverse evenementen - feesten, BBQ, pre-vakantie borrel, enz. 
• Indrukwekkende korting op onze prachtige producten 
• Moderne werkplek in een feel-well omgeving 
 
 
Wie wij zijn 
 
Noteborn is een toonaangevende fabrikant van individueel op maat gemaakte 
garderobekastsystemen en aanverwante interieurproducten. We ontwikkelen en produceren 
hoogwaardige, unieke kasten door passie voor design te combineren met klantgerichtheid, 
traditioneel vakmanschap en de modernste industriële technologie. Onze producten variëren van 
op maat gemaakte opbergsystemen tot inloopkasten en geïntegreerde slaapkameroplossingen. 
 
Ons team van inmiddels meer dan negentig toegewijde talenten - uiterst bekwaam in 
productontwikkeling, productie en logistiek, technische ondersteuning, klantenservice en 
commercialisering - vormt de drijvende kracht achter ons bedrijfssucces. 
 
Sinds 2016 maken we deel uit van het in München gevestigde Vivonio - the Furniture Group. Vivonio 
- opgericht in 2012 - is een strategische internationale alliantie en een belangrijke speler op de 
Europese meubelmarkt. 
 
Vanaf 2021 versnelt Noteborn, onder recent geïnstalleerd nieuw leiderschap, haar bedrijfsgroei en 
regionale expansie - gebruik makend van de synergiemogelijkheden met ons Deense zusterbedrijf 
KA Interiør. Zo versterken en verduurzamen we onze positie in de markt van op maat gemaakte 
meubeloplossingen. 
 
Noteborn in Heerlen 
 
Wij zijn gevestigd op het bedrijventerrein Trilandis Europe in Heerlen in een nieuwgebouwde 
faciliteit met eigen productie, geïntegreerde productontwikkeling en een uitnodigend customer 
experience center. 
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Wat nog meer 
 
www.noteborn.com 
 
 
Solliciteren 
 
Solliciteren doe je via Dimitri Rozeboom van Imbri International, te bereiken per email op 
dimitri.rozeboom@imbri.nl of telefonisch op +31 (0)6 57578746. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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