
Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Aruba is per direct op zoek naar een 
SYSTEEM-/NETWERKBEHEERDER M/V  

Werkzaamheden: 

 Beheren van alle ICT systemen van SKOA; 
Installeren en configureren van PC's, servers en randapparatuur; 

 Zorgen voor het functioneren van het interne en externe netwerk en het ver-
richten van alle activiteiten die daaruit voortvloeien ten aanzien van hardware, 
software en administratie; 

 Zorgen voor het onderhoud van hard- en software; 

 Beheren van systeemdocumentatie en opstellen van handleidingen en procedures 
met betrekking tot gebruik en onderhoud van hard- en software; 

 Pro actief signaleren en oplossen van storingen en performance problemen in het 
systeem; 

 Trainen van medewerkers op juist gebruik van ICT systemen; 

 Adviseren ten aanzien van ICT investeringen. 
 
Functie eisen: 

 Een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur informatica of ict-gerelateerd; 

 Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie; 

 Server virtualisatie Vmware vCenter en ESXI; 

 Ruime kennis van Microsoft Windows, Windows Server en MySQL; 

 Gedegen kennis van (draadloze) netwerkinfrastructuren en -management; 

 Kennis van Juniper en Cisco switches; 

 Kennis van Juniper SRX; 

 Kennis van HTML en CSS; 

 Kennis van linux is een pre.  
 
Persoonlijkheidseisen: 

 Goede beheersing van de Papiamentse, Nederlandse en Engelse taal; 

 Een teamplayer en flexibele instelling; 

 Beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden; 

 Sterk probleemoplossend vermogen; 

 Zeer gestructureerd; 

 Enorme drive om nieuwe dingen te leren; 

 De Nederlandse nationaliteit bezit en ingezetene zijn van Land Aruba; 

 De Katholieke overtuiging bezit in levensstijl en denkwijze.  
 
Arbeidsvoorwaarden: 

 Salaris en secundaire voorwaarden zijn conform de thans geldende bezoldigingsre-
geling 

 Opname als deelnemer in het Algemeen Pensioenfonds Aruba 
 

Sollicitatie met Curriculum Vitae en recente pasfoto kunt u  
voor 19 oktober 2016 richten aan: 

Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Aruba 
Copernicusstraat 11, P.O. Box 1065 

E-mail: info@skoa.aw  


