Vacature

ICT Teamleider

Wie zijn wij?
Envitron is een energiedata bedrijf met als missie om lokale energie zo optimaal mogelijk te
benutten. Wij bestaan uit een team van 21 parttime en fulltime medewerkers. We werken iedere
dag aan vooruitstrevende energiemanagement technologie waarmee we vanuit het hoge
noorden oplossingen realiseren over de hele wereld.

Wat doen wij?
We ontwikkelen hardware om data te verzamelen uit apparaten en ontwikkelen software om
met deze datasystemen te optimaliseren. Allemaal met een focus op verduurzaming! De
installatie van de technologie is hier een belangrijk onderdeel van.

Welke skills zijn we naar op zoek?
Als (meewerkend) ICT Teamleider ben je samen met je team verantwoordelijk voor het
inrichten, professionaliseren en door ontwikkelen van de ICT-afdeling van een sterk
(internationaal) groeiend en zeer ambitieus bedrijf.

Welke algemene skills zijn we naar op zoek?
Je beschikt over het vermogen om (complexe) problematiek in een juiste balans (tijd,
geld, kwaliteit) in structurele oplossingen te zetten.
Je regisseert, regent en stuurt op resultaat, binnen een collegiale sfeer.
Je hebt ervaring met ICT-ontwikkeltrajecten in een sterk veranderende en groeiende
omgeving.
Je bent een teamspeler, een kwartiermaker en ook instaat om teams te bouwen.
Je beschikt over een revelante ICT-opleiding op mimimaal HBO/WHO-niveau, aangevuld
met specialistische opleidingen.
Je bent initiatiefrijk en durft met een gezonde dosis lef en overtuigingskracht
uitdagingen aan te gaan.

Wat ga je doen?
Je werkt nauw samen met het hard-software development team en onder je
verantwoordelijkheden vallen onder andere het plannen van ICT-werkzaamheden en projecten,
het opstellen van beleid en het maken van een budget. Daarnaast beheer je samen met je team
de gehele ICT-infrastructuur van Envitron. Hieronder vallen onder andere de servers, switches
en firewalls in het datacenter en de cloud. Kennis van deze aspecten is dus een vereiste. Ook het
interne ICT-support en de aansturing van support- medewerkers valt onder je
verantwoordelijkheid.
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