Al bijna 40 jaar is SYNLAB Analytics & Services het grootste onafhankelijke milieulaboratorium.
Zoek jij een energieke omgeving waarin je mee kunt groeien met een ambitieuze organisatie en met
je werk bijdraagt aan een belangrijk maatschappelijk doel … een gezonde en veilige leefomgeving?
Ben jij de IT Specialist Infrastructuur die er zorg voor draagt dat er te allen tijde een goed werkende
Infrastructuur voor onze klanten en gebruikers beschikbaar is?
Wil jij daarnaast ook werken in een internationale omgeving? Dan zoeken we jou…!

IT Specialist Infrastructuur
SYNLAB Analytics & Services B.V. is een informele, dynamisch en proces gedreven organisatie met
een Europees werkveld op het gebied van milieu-analyses. Hierbij moet je denken aan het
analyseren van lucht, water en grond. De instrumenten en systemen die de analyses begeleiden
produceren uiteindelijk de resultaten, die via een digitaal portaal beschikbaar komen.
Aan de hoofdvestiging in Rotterdam zijn tevens onze internationale vestigingen verbonden, welke
zich onder andere bevinden in Engeland, Duitsland, België, Frankrijk en Spanje.
IT speelt een belangrijke rol om het geheel aan processen en uitwisseling van data tussen de
vestigingen in stand te houden en verder te optimaliseren. IT bestaat hierbij uit een aantal teams, te
weten Development, Configuratie en Infrastructuur.
Voor ons Infrastructuur team zijn wij op zoek naar een enthousiaste IT-specialist voor 38,75 uur met
onderstaande functie-eisen.
Wij vragen o.a.:
• Minimaal Afgeronde MBO ICT Beheer Niveau 4 opleiding
• MBO/HBO werk en denkniveau
• 3+ jaren werkervaring in een Microsoft georiënteerde IT-infrastructuur omgeving
• Enthousiasme, klantvriendelijkheid, oplossingsgerichtheid, representativiteit, proactief en
een communicatief sterke persoonlijkheid
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Kennis van de ITIL-processen
• Actieve ontwikkeling in je vakgebied
In deze functie:
• Moet je zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
• Is kennis van Microsoft Windows Server versies, O365, HP-netwerk en VMware kennis
vereist
• Zijn 2e lijns internationale supportwerkzaamheden onderdeel van de functie
• Is een service gerichte instelling vereist waarbij duidelijkheid in communicatie en het stellen
van de juiste prioriteiten van belang is

Wat bieden wij:
• Een uitdagende en dynamische baan vanuit onze vestiging in Rotterdam/Hoogvliet
• 32,5 vakantiedagen
• Flexibele werkomgeving
• Marktconform salaris
• Internationale werkomgeving
• Mogelijkheid tot persoonlijke groei en ontwikkeling

Interesse?
Reageer dan via de link op onze website.
Voor vragen met betrekking tot de functie kun je bij René Eugster (010-2314700) terecht.

