
Banking Network Suriname N.V. (BNETS) is reeds 15 jaar een belangrijke speler in de financiële sector van Suriname. 
De ontwikkeling van het elektronisch betalingsverkeer en het faciliteren van financiële dienstverleners staat voor 
ons centraal. Naast het beheer van het interbancair netwerk en payments systemen, bieden wij ook ondersteunende 
diensten zoals het produceren van bankafschriften en betaalpassen. Daarnaast heeft BNETS in 2020 het eerste en 
enige kredietregistratiebureau in Suriname opgezet. Met een team van ambitieuze en gedreven collega’s dragen wij 
bij aan de ontwikkeling van het betaallandschap van Suriname.

Voor de versterking van haar organisatie is BNETS op zoek naar een gedreven Systems & Network Administrator.  

FUNCTIEPROFIEL:
• Je draagt zorg voor adequaat onderhoud en beheer van de technische infrastructuur van BNETS.
• Je bent medeverantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het ATM en POS netwerk en zorgt dat het netwerk 

continu beschikbaar en goed beveiligd is. 
• Je ondersteunt bij eventuele storingen en/of incidenten en zorgt voor adequate oplossingen. 
• Je denkt bij complexe IT-projecten mee en doet analyses en voorstellen voor netwerkdesigns.

JOUW BELANGRIJKSTE WERKZAAMHEDEN ZIJN ONDER ANDERE:
• Het uitvoeren van werkzaamheden ter ondersteuning van het opzet, beheer, onderhoud en monitoring van LAN- en 

WAN netwerken.
• Het assisteren bij het ontwerpen en opzetten van goed beveiligde technische infrastructuur.
• Het uitvoeren van back-up en restore operaties.
• Het monitoren van de netwerkinfrastructuur.
• Het oplossen van technische problemen.
• Het uitvoeren van AS400 system operations.
• Het signaleren van knelpunten en analyseren van issues en het aandragen van oplossing- en verbetervoorstellen. 
• Het opstellen en onderhouden van documentatie behorende bij de systemen en netwerken.

Voor deze functie verwachten wij dat je zowel in teamverband als zelfstandig optimaal kan functioneren. Daarnaast 
moet je IT-gerelateerde vraagstukken kunnen analyseren. Je hebt een professionele werkhouding door alles goed te 
plannen en te organiseren en hierdoor resultaatgericht te werken. Je hebt een proactieve houding en bent in staat out 
of the box te denken en innovatieve oplossingen te bedenken. Daarnaast ga je zeer vertrouwelijk om met informatie 
en lever je kwalitatief goed werk af.

FUNCTIEVEREISTEN
• Minimaal afgerond HBO werk- en denkniveau op ICT-gebied.
• Kennis van Microsoft Office applicaties, VMWare, Veeam, Windows 7/8/10, Linux, beheeromgeving, MDM, data-

base/SQL kennis, ITIL-procedures, AS400, besturingssystemen, programmeertechnieken, Cloud technologieën en 
PC-software.

• Kennis van bancaire (ATM/POS) systemen is een pre.
• Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
• In het bezit van een geldig BE Rijbewijs.

BNETS biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige, dynamische werkomgeving.
Herken je jezelf in dit profiel?

Stuur dan jouw sollicitatiebrief en CV voor vrijdag 5 maart 2021 naar humanresources@bnets.sr.
onder vermelding van Sollicitatie Systems & Network Administrator.

SYSTEMS & NETWORK ADMINISTRATOR  

VACATURE


