
 
  
 

System Engineer 
 Ben jij op zoek naar een uitdagende en afwisselende baan?  

Ben je geïnteresseerd in het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van IT-systemen? 
 

Royal Sanders is dé toonaangevende Europese fabrikant en leverancier van producten voor persoonlijke 
verzorging. Ons bedrijfsproces bestaat uit het ontwikkelen, produceren en distribueren van een breed scala aan 
producten zoals shampoos, crèmes, lotions en deodoranten. Wij maken deze producten voor een aantal 
vooraanstaande internationale merken en voor private labels van bekende winkelketens in binnen- en buitenland. 
Daarnaast hebben we een aantal eigen merken waaronder Van Gils, Odorex, Proset, Sanicur en Melkmeisje. De 
bedrijfscultuur van Royal Sanders is hands on en no nonsens, er zijn korte communicatielijnen en er is een sterke 

focus op ‘elke dag beter'. 
 
Voor onze locatie in Vlijmen zoeken wij een System Engineer en ben je onderdeel van onze IT-afdeling. Het team 
is gefocust op vernieuwing (innovatie) en continue optimalisatie van processen. Binnen een informele sfeer werk 
je samen in een klein team van professionals. 
 
We zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven System Engineer met een brede technische achtergrond. Als 
system engineer bieden wij je de kans om een belangrijke rol te spelen bij het ondersteunen van onze digitale 
infrastructuur en het leveren van IT-oplossingen voor Royal Sanders.  
De system engineer heeft vele taken. Deze variëren van het installeren, configureren, beheren en onderhouden 
van computer- en netwerksystemen tot het ontwerpen en bouwen van nieuwe systemen. Daarnaast verzorgt de 
system engineer ook de documentatie, trainen van gebruikers en helpen bij het oplossen van technische 
problemen. Je bent ook verantwoordelijk voor het testen van nieuwe systemen en software, het ontwerpen van 
back-up- en herstelstrategieën en het uitvoeren van netwerkbeveiligingstaken. 
 

Functie eisen:  
• mbo werk -en denkniveau in techniek dan wel IT; 
• Ervaring in het ontwerpen en bouwen van systemen; 
• In staat om systemen te converteren naar meer flexibele platforms; 
• Goede kennis van netwerkconfiguraties en protocollen; 
• Uitstekende probleemoplossende vaardigheden; 
• Bereidheid om te leren en te groeien;  
• In staat om met verschillende teams en afdelingen samen te werken; 
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. 
 
Werken bij Royal Sanders:  

Werken bij Royal Sanders betekent werken in een uitdagende en verantwoordelijke functie in een dynamische en 

groeiende organisatie. Je ontvangt een marktconform salaris gebaseerd op je opleiding, ervaring en resultaten en 

krijgt de mogelijkheden om binnen de organisatie door te groeien. 

 

Geïnteresseerd?  

Kom jij ons team versterken en jezelf verder ontwikkelen als system engineer?  
Dan nodigen we je graag uit om eens een kop koffie te drinken, zodat we nader kennis kunnen maken. Natuurlijk 
mag je ook direct jouw CV en motivatie opsturen via e-mail: hrm@royalsanders.nl 
Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met Tim van Reusel (HR-Manager) 073-5187187 
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