
Door toenemende drukte zijn wij op zoek naar een ICT-specialist voor onze support afdeling.

Als medewerker van de support afdeling ben je het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. 
Je bent verantwoordelijk voor de dienstverlening en correctie afhandeling van de klantvragen. 
Daarin ben je behulpzaam en assertief. In deze functie wordt er een proactieve en initiatiefrijke 
houding van je verwacht. Je neemt de meldingen aan, verwerkt deze in een 
supportregistratiesysteem en zorgt voor een passende oplossing. Telefonisch of per mail ga jij 
de ondersteuning bieden die nodig is voor de klant. Naast het oplossen voor problemen, de ondersteuning bieden die nodig is voor de klant. Naast het oplossen voor problemen, 
zorg je samen met het support team ervoor om deze in de toekomst te voorkomen. 
Naast het werk als Supportmedewerker zul je ook af en toe met onze field engineers 
meegaan op locatie bij onze klanten.

Functie eisen;

- In het bezit van minimaal een MBO ICT-beheer niveau 4 diploma
- Minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
- Communicatief sterk (zowel schriftelijk als mondeling)- Communicatief sterk (zowel schriftelijk als mondeling)
- Oplossingsgericht
- Stressbestendig en flexibel
- Geen 9 tot 5 mentaliteit
- Zelfstandig
- B – Rijbewijs

Wat bieden wij;

Je krijgt bij ons de kans om te leren en te experimenteren. Eigen initiatieven worden gestimuleerd. Je krijgt bij ons de kans om te leren en te experimenteren. Eigen initiatieven worden gestimuleerd. 
Als je een idee hebt waar anderen ook in geloven, kan het zomaar zijn dat dit werkelijkheid wordt. 
Ook geef je bij ons jouw eigen toekomst vorm. Natuurlijk kijken we ook naar jouw ambities en wat 
ervoor nodig is om die waar te maken. Wellicht wil je over een paar jaar doorgroeien naar een 
andere functie binnen ons bedrijf. Bij Steentjes ICT is dit allemaal mogelijk.

Vanaf dag één maak je deel uit van ons bedrijf. Je komt terecht in een hechte organisatie 
waar je nieuwe vriendschappen kunt sluiten met collega’s die net als jij ondernemend en gedreven
zijn. Verder bieden we je aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.zijn. Verder bieden we je aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ben jij dit en wil jij terecht komen in een team van jonge IT-ers met allemaal hun eigen expertise, 
die samen bouwen aan goede ICT omgevingen bij onze klanten?

Stuur dan jou motivatie en CV naar sollicitatie@steentjesict.nl t.a.v. Pieter Steentjes.

ICT’er
Gezocht!


