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Database administrator (DBA) / Database engineer

Ben jij nauwkeurig, flexibel en weet je alles van databases? 
Passie voor Microsoft SQL en wil je je hierin verder blijven 
ontwikkelen? Software programmeren voor de Heutink  
Groep te Rijssen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als database  
administrator / database engineer ben je verantwoordelijk 
voor installatie, configuratie, upgrade, beheer, controle en 
onderhoud van de databases voor de gehele Heutink Groep  
te Rijssen. Een veelzijdige, uitdagende functie waarbij je  
actief bent met ontwikkeling en het ontwerp van database- 
strategieën en verantwoordelijk bent voor systeemmonitoring 
en verbetering van de databaseperformance en capaciteit. 
De focus op deze functie: Afstemming en koppelingen tot 
stand brengen tussen diverse databases en programmeren 
van Webbased oplossingen voor complexe websites. Hiervoor 
ben je op de hoogte van de allernieuwste technologieën.  
In deze functie werk je nauw samen met een collega in een 
soortgelijke functie, met de systeem- en applicatiebeheerders 
en e-commerce managers. 

Concreet:
- Je zorgt voor een continu onderhoud en verbetering van  

de software
- Je voorkomt storingen en lost deze op
- Je ontwikkelt en test database applicaties voor internet- 

toepassingen
- Je vertaalt de wensen van werkgever en doelgroep in  

applicatiesoftware

Het betreft een fulltime functie van 38 uur per week en je  
bent werkzaam vanuit het hoofdkantoor van de Heutink Groep 
te Rijssen.

Functie-eisen
Wat wordt er van je verwacht?
- HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting Technische  

Informatica, Informatiemanagement, Bedrijfskunde, 
Business Administration, Business Information Technology, 
Business IT & Management of soortgelijke opleiding.

- Je hebt ervaring met: 
  •  Hosting: Windows IIS
  •  Database: Microsoft SQL server
  •  Visual Studio: VB.NET + ASP.NET
  •  Overige programmeertalen: HTML 5, Jquery, 
   Java script, CSS/LESS, MS SQL
  •  Visual Basic
- Je bent technisch en op de hoogte van de nieuwste  

technologieën, voornamelijk met betrekking tot software 
toepassingen

- Je bent zelfstandig en creatief
- Je hebt een proactieve houding

Arbeidsvoorwaarden
Marktconform en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.  
Het volgen van vakgerelateerde opleidingen is uiteraard  
standaard.

Sollicitatieprocedure
De procedure wordt uitgevoerd door TwenteXL  
werving & selectie. 

Voor meer informatie, neem rechtstreeks contact op  
met Rob Beuker:
T: 074-2660100
M: 06-38828876
Email: r.beuker@twentexl.nl  of reageer gelijk via de URL: 
http://www.twentexl.nl/vacatures/vacature-database- 
administrator-dba-database-engineer-432677-11.html

Hiervoor ontvangen we graag een actueel cv en motivatie.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
Alle kandidaten worden inhoudelijk behandeld door  
TwenteXL werving & selectie.

Ooit begonnen als eenmanszaak, inmiddels een internationaal gevestigde organisatie. En nog steeds  
een echt familiebedrijf. Door de jaren heen zijn er steeds meer werkmaatschappijen bij gekomen:  
Heutink International, Reinders Oisterwijk, NNSL en andere bedrijven in Nederland en wereldwijd.  
Vandaag de dag samen optrekkend vanuit één groep: De Heutink Groep. Met al deze specialisaties 
onder één dak maken ze de reputatie als totaalleverancier van educatieve materialen inmiddels  
aardig waar. Zij dragen haar steentje bij aan de ontwikkeling van kinderen wereldwijd. In Nederland  
is Heutink de grootste en bekendste leverancier voor basis- en voortgezet onderwijs en is een  
belangrijke speler voor de kinderopvang.

Het betreft een fulltime functie van 38 uur per week en je bent werkzaam 
vanuit het hoofdkantoor van de Heutink Groep te Rijssen.


