THINK IT
WANT IT
SOLVE IT
OPLOSSINGSGERICHT?
Zie jij altijd oplossingen, waar een ander
problemen ziet? Wil je groeien in ICT bij het
leukste ICT-bedrijf van Nederland? En bijdragen
aan het onderwijs van de toekomst!
Kom dan werken bij ITS IT-services als:

Systeembeheerder
Servicedesk
Bij ITS doe je elke dag iets anders en lever je écht een persoonlijke
bijdrage aan onze klanten. ITS is partner voor vele scholen.
Wij helpen het onderwijs van de toekomst. Wij adviseren,
installeren, ontwikkelen en ondersteunen op ICT-gebied. Zoek
jij altijd naar de beste oplossing voor de klant en draag je graag
bij aan zorgeloos onderwijs met de nieuwste technieken?

Wat vragen wij?
l
l
l
l
l
l

uitstekende communicatieve vaardigheden;
positieve teamspeler met verantwoordelijkheidsgevoel;
mbo-niveau;
taalvaardig in Nederlands, Engels een pre;
ervaring bij helpdesk is een pre;
kennis en ervaring met de volgende programma’s:
l Microsoft Windows besturingssystemen;
l back-up software;
l Office 365 en Sharepoint, G-suite;
l Microsoft Server 2012/2016/2019;
l Apple IOS;
l kennis van TopDesk is een pre.

Wat bieden wij?
l
l
l
l

een flexibele fulltime/parttime baan;
scholing en mooie doorgroeimogelijkheden;
marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring;
goede arbeidsvoorwaarden.

Aandacht voor elkaar
ITS IT-services is een middelgroot IT-bedrijf met een open cultuur
en veel ruimte voor eigen inbreng. Persoonlijk contact vinden wij
belangrijk. Met elkaar en met onze klanten. Niet voor niets hebben
we een ITS Grand Café. De positieve emotie die velen bij een
café hebben, is het gevoel dat we ook graag in ons bedrijf willen
creëren. Oprechte interesse en trots kunnen zijn op het werk dat
we maken, daar gaat het om.

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar
Ellis Groenevelt, directeur: e.groenevelt@its-itservices.nl.

ITS IT-services
Nieuwstraat 6 B
2266 AD Leidschendam
T 070 320 320 0
IT
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