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De ambitie van SoftTech Automatisering is groot, evenals het aantal MKB-bedrijven waar wij voor 
werken. Ter vervanging van onze huidige manager Systeembeheer die nu ruim 8 jaar werkzaam is 
zoeken wij een nieuwe leidinggevende voor het beheer team. Iemand die het leuk vind om onze 
techneuten te begeleiden, te ondersteunen en helpen met het zichzelf ontwikkelen. Ben jij de 
Manager systeembeheer die met ons meegroeit?  

 

Over de functie van Manager systeembeheer bij SoftTech Automatisering 
Samen met het team van 15 man sta je elke dag paraat om de IT omgevingen van onze klanten te 
perfectioneren. Je zorgt dat de werksfeer tussen de collega’s positief en constructief blijft en 
tegelijkertijd zorg je dat het team alle support vragen kan beantwoorden, storingen kan oplossen en 
de nodige projecten kan uitvoeren.  

Om dit te realiseren heb je nauw contact met het team en ondersteun je iedereen in zijn eigen 
ontwikkeling. Je werkt ook mee aan het verder standaardiseren van de diensten, en ziet toe op de 
kwaliteit van de geleverde diensten. 

Je zit ook in het MT team. Daar heb je de portefeuille “operatie Systeembeheer” en “interne 
automatisering”. Af en toe komt het MT formeel bij elkaar maar in deze kleine organisatie weten we 
elkaar vooral informeel goed te vinden. Dus er is ook genoeg ruimte om kort te schakelen. 

 

Jouw profiel als Manager Systeembeheer bij SoftTech Automatisering 
Met vooral MKB-ers in onze klantenkring voel jij je thuis in een klantgerichte omgeving. Jouw 
communicatieve vaardigheden zijn zo ontwikkeld dat je uitblinkt in de omgang met onze doelgroep.  

Voordat je solliciteert, bekijk of je onderstaand lijstje met vereisten kunt afvinken: 

• Affiniteit met automatisering; 
• Ervaring met ICT vraagstukken; 
• Aantoonbare werk ervaring in een zakelijke dienstverlenende omgeving; 

o in een leidinggevende positie  
o waar je hebt gewerkt met 15 – 25 mensen waar je leiding aan gaf 

• Wij vinden dat het belangrijk is dat je je in de volgende termen kunt vinden: 
o Analytisch vermogen  
o Schriftelijke- en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid  
o Organisatie sensitiviteit  
o Samenwerken 
o Stressbestendig 
o Assertief  
o Delegeren  
o Coachen, motiveren  
o Leiderschap  

 Overredingskracht  
 Overdracht vermogen  
 Integriteit  
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• Beheersing van Nederlandse en Engelse taal  
• Rijbewijs B 

 

Voor een ideale woon-werkafstand woon je in Zoetermeer of binnen een straal van 30 kilometer 
rond Zoetermeer, bijvoorbeeld in Delft, Rotterdam, Bodegraven, Voorburg, Den Haag, Rijswijk, 
Leiden, Voorschoten, Woerden, Gouda of Alphen aan den Rijn. 

 

Over SoftTech Automatisering 
SoftTech Automatisering is sinds 1998 de specialist in systeembeheer en softwareontwikkeling voor 
het Midden- en Kleinbedrijf. Wij zorgen ervoor dat MKB-bedrijven kunnen vertrouwen op een 
stabiele technische infrastructuur. Door een nauwe samenwerking met onze klanten komen wij tot 
innovatieve oplossingen die het onderscheidende vermogen van de klant ten goede komen.  

Met 34 medewerkers behoort SoftTech tot de Kleinbedrijven. Maar als het gaat om onze 
dienstverlening en ambities zijn we groot. Door de combinatie van systeembeheer en 
softwareontwikkeling  is de werkomgeving uitdagend en kan het jouw visie op ICT verbreden. 
 
Werken bij SoftTech is werken bij een groeiend bedrijf dat bruist van de dynamiek en door het 
enthousiasme van het team. Hard werken, samenwerken en zelfstandig werken gaan perfect samen 
binnen de open bedrijfscultuur. De sfeer is prettig en familiair, dit wordt bevestigd door het lage 
personeelsverloop.   

 

De beloning voor de manager systeembeheer bij SoftTech Automatisering 
Bij ons krijg je letterlijk en figuurlijk de ruimte: een goede werkplek en een zelfstandige functie. 
Plezier in het werk is een belangrijke motivator voor onze medewerkers en is daarom een speerpunt 
binnen ons werkgeverschap.   
 
Wij bieden een marktconform salaris, wat is afgestemd op jouw kennis, ervaring en talent. De 
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zeer compleet, zo bieden we een zeer goede 
pensioenvoorziening, mogelijkheid voor training, mobiele telefoon en een laptop.  

 

Deze vacature jouw nieuwe baan? 
Spreekt de vacature Manager Systeembeheer bij SoftTech Automatisering jou aan? Wil je ons team 
komen versterken? Reageer direct via onderstaande sollicitatiebutton of stuur een email.  

 
Heb je vragen over de vacature? Mark van der Weide van SoftTech beantwoordt deze graag. Je kunt 
jouw vragen per e-mail sturen aan vacature@SoftTech.nl of telefonisch contact opnemen via 079-
5937516. 
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