IT Support Engineer (Waalwijk - fulltime)
Helder telecom & ICT, werken waar het gebeurt!

Door de groei van onze organisatie zijn we op zoek naar een enthousiaste en leergierige IT
Support Engineer. Als IT Support Engineer ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van
systeembeheer en het oplossen van problemen of storingen. Je installeert hard- en software en
voert software updates uit. Dit doe je zowel op afstand als op locatie bij de klanten van Helder
telecom & ICT. Je werkdagen en taken zijn erg afwisselend.
In deze rol is het belangrijk dat jij goed zelfstandig en gestructureerd kunt werken en dat je
beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Ook ben je punctueel en je
schrikt niet terug van een beetje druk op de ketel. Als je enige kennis hebt van (mobiele)
telefonie, centrales en ISDN is dat zeer welkom, maar niet noodzakelijk.

Jij






hebt de opleiding MBO ICT Beheer niveau 4 afgerond;
hebt affiniteit met internet-technologie (TCP/IP, routing, VPN, DNS);
beschikt over een brede theoretische en praktische kennis van moderne op Microsoft
software gebaseerde kantoorautomatisering; met name Office 365;
hebt interesse in VoIP;
bent woonachtig in de omgeving Waalwijk.

Wij bieden







een prettig, marktconform salaris;
uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een leaseauto;
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden;
professionele begeleiding en goede ondersteuning;
een informele bedrijfscultuur;
een enthousiast, gedreven en een hecht team van 15 collega’s.

Wie zijn wij?
Helder telecom & ICT is een landelijk opererend, toonaangevend groeiend bedrijf in Brabant
(Waalwijk) en biedt bedrijven een breed scala aan producten en diensten. Voor zakelijke
klanten verzorgt Helder telecom & ICT mobiele spraak, internet- en datadiensten, evenals
volledig beheer en uitbestede ICT-oplossingen en bedrijfstelefooncentrales.
We zijn een dienstverlener met een duidelijke ambitie. Naast de integratie van vaste en mobiele
telefonie, stelt Helder telecom & ICT de wensen en behoeften van haar klanten centraal. Onze
klanten zijn van ons een hoge servicegraad en uitzonderlijke dienstverlening gewend. Dat vraagt
om bijzondere mensen. Geen gemiddelde professionals, maar gedreven collega's die weten
wat er speelt, wat er kan en een neus hebben voor nieuwe mogelijkheden wat betreft inzet van
oplossingen bij onze klanten. Kortom mensen die het verschil kunnen maken!

Daarnaast is Helder telecom & ICT aangesloten bij de Lexxyn Groep, een samenwerking tussen
ICT bedrijven in de juridische sector waar inmiddels ongeveer 150 mensen werken.

Interesse?
Je sollicitatie (brief met motivatie en cv) kun je richten aan vacatures@lexxyn.nl.
Voor meer informatie kun je terecht bij Vicky Lemmens via 088-002 84 00 of bovengenoemd
emailadres. Meer informatie over Helder telecom & ICT is te vinden op: www.heldertelecom.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

