Abemec zoekt voor haar ICT Afdeling een standvastige, stressbestendige en daadkrachtige:

Junior Technisch Support / Systeembeheerder
Afdeling ICT
Als Junior Technisch Support Specialist ben jij de systeembeheerder die er voor zorgt dat jouw 270 andere
collega’s op onze 20 locaties ongestoord kunnen werken. Als support medewerker is het belangrijk dat je erg
analytisch bent ingesteld. Het vermogen hebt om patronen te doorzien en proactief acties onderneemt.
Je hebt de volgende taken en verantwoordelijkheden:
Beheren en onderhouden infrastructuur en onderliggende ICT faciliteiten
Zorgdragen voor back-ups en waarborgen continuïteit
Signaleren en oplossen van verstoringen (in samenwerking met externe partijen)
Beheren domeinregistraties en webhosting
Vastleggen en beantwoorden supportverzoeken
Verantwoordelijk voor uitgifte en inname van hardware (zoals telefoons, laptops)
Kennis van SQL en het schrijven van query’s
Security up to date houden
1e contactpersoon telefonie & alarmcentrales
Je bent onze Junior Technisch Support Specialist met:
Een MBO-4 of HBO werk- en denkniveau.
Je beschikt over een analytisch denkvermogen.
Je bent stressbestendig, servicegericht, proactief en inlevend.
Kennis van AX is een pré.
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
In bezit van een auto en rijbewijs.
Daarnaast heb je het vermogen om snel te kunnen schakelen. Verder ben je teamspeler, communicatief sterk,
goed georganiseerd en heb je een gezonde dosis positiviteit in je!
Wat bieden wij jou:
• Een zelfstandige, zeer gevarieerde functie binnen een groeiende en ambitieuze onderneming.
• Naast een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, hebben wij aandacht
voor jouw persoonlijke ontwikkeling en kennisverbreding.
Wil je graag meer weten over deze uitdagende functie?
Bel dan met onze HR Afdeling op telefoonnummer: 0413-38 28 27
Ben jij dé Technisch Support Specialist, die het verschil maakt?
Klik dan hier: personeel@abemec.nl stuur je motivatiebrief en CV naar ons door en wie weet ben jij binnenkort
onze nieuwe collega!
Ken je iemand die geschikt is of geïnteresseerd zou kunnen zijn, schroom dan niet om deze vacature te delen via
e-mail of Social Media.
Abemec werft zelf voor deze vacature. Kandidaten van externe bureaus worden niet in behandeling genomen.
Een assessment en persoonlijkheidsanalyse kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

