Allround ICT Medewerker - Almelo
Krijg jij energie van het optimaliseren van ICT-omgevingen en weet je als geen ander
waarmee de klant écht tevreden is? Dan zijn wij op zoek naar jou als Allround ICT
Medewerker bij Microcenter.
Over Microcenter
Microcenter beheert netwerken en systemen voor MKB-bedrijven en is expert op het
gebied van beveiliging en VoIP. Je komt te werken in een kleine organisatie met een
prettige werkomgeving, veel vrijheden en eigen verantwoordelijkheden. Samen met
jouw IT-collega’s vormen jullie hét gezicht van Microcenter. Microcenter geeft jou de
kans om jezelf te ontwikkelen en biedt uitdaging door met de nieuwste en mooiste
technieken op het gebied van ICT te werken.
Wat krijg jij ervoor terug
Een prettige werkomgeving waarin persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief centraal
staat. Microcenter is een ondernemende en informele organisatie. Het team waar jij
onderdeel vanuit gaat maken als Allround ICT Medewerker geeft jouw alle ruimte en
wordt enthousiast van jouw nieuwe ideeën en passie voor ICT!
Naast het werken in een mooie organisatie met een enthousiast en bevlogen team, krijg
je een passend salaris afhankelijk van je kennis en ervaring, en goede secundaire
voorwaarden: 25 vakantiedagen, (indien nodig) flexibele werktijden, mobile devices,
reiskostenvergoeding, bijdrage pensioen, tegemoetkoming internetvergoeding (thuis) en
budget + tijd voor opleidingsmogelijkheden.
Wat ga je doen?
Je houdt je in deze rol onder andere bezig met:
Implementeren, installeren, configureren en beheren van ICT-omgevingen
Proactief monitoren en beheren van de systemen
Oplossen van problemen en storingen
In teamverband meehelpen, ontwerpen en inrichten van ICT-omgevingen
Begeleiden en ondersteunen van klanten, remote (60%) en op locatie (40%),
afhankelijk van jouw voorkeur kunnen deze percentages veranderen
Consultancy en advies richting klanten
Wat breng jij mee?
Je beschikt over MBO+ of HBO werk- en denkniveau
Werkervaring in een soortgelijke functie is mooi meegenomen!
Je hebt uitgebreide kennis Windows, Windows Server en Microsoft 365 en ITinfrastructuur als firewalls, routers en switches
Daarnaast is kennis van VoIP, Exchange, SQL of RDS een pré
Waar ben jij sterk in?
Jij bent probleemoplossend ingesteld en bent service- & klantgericht
Jij kan multi-tasken, bent flexibel en proactief
Jij bent stressbestendig en vind het leuk om met verschillende dingen tegelijk
bezig te zijn
Jij bent leergierig en gaat altijd voor het beste resultaat voor de klant

Extra informatie
Uren | 40
Een talentscan maakt onderdeel uit van de procedure
Is dit jouw nieuwe uitdaging?
Solliciteer dan hier!
Vragen en/of sollicitaties uitsluitend via Eqib | The Human Factor
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