
Medior IT Specialist (40 uur)

Wij zijn een ondernemend en betrokken IT-bedrijf, we werken voor veel regionale klanten en kennen de ondernemer 

achter het bedrijf. Hierdoor zijn we betrokken en voelen we ons thuis bij onze klanten. Vanwege groei voegen we graag 

een zelfstandig werkende Medior IT Specialist toe aan ons enthousiaste team.

De functie

In de functie van Medior IT Specialist ben je medeverantwoordelijk voor het ondersteunen van onze klanten. Dit kan vanuit 

ons kantoorpand in Pijnacker of bij de klanten op locatie. Je bent medeverantwoordelijk voor de vaste systeembeheer 

afspraken, het proactief in de gaten houden van de klanten en het meedenken over de structurele verbeteringen voor de 

toekomst. Je kan zelfstandig een advies uitbrengen, configureren en implementeren bij de klant. Daarnaast spring je bij als 

tweedelijns servicedeskmedewerker en spar je met collega’s over mogelijke oplossingen. Kortom een afwisselende functie 

met veel verantwoordelijkheid, leuke klanten en vrijheid.

Wij vragen

•  Je hebt MBO 4/ HBO denk- en werkniveau, verkregen 

door opleiding of werkervaring

•  Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in vergelijkebare 

functies

•  Je hebt goede communicatieve vaardigheden, in het 

Nederlands en het Engels

•  Je bent een doorzetter en bent behulpzaam

•  Je bent flexibel

•  Je hebt passie voor de IT

•  Je hebt kennis van Windows Server besturingssystemen

•  Je hebt kennis van Hyper-V \ VMWare

•  Je hebt kennis van Office 365

•  Je hebt kennis van netwerkapparatuur

Wij bieden

Je een plek in een enthousiast team van vijf man. Een aanstelling met uitzicht op een vast contract.  

Veel ontwikkelingsmogelijkheden waaronder de mogelijkheid voor het volgen van intern en externe trainingen. 

Goede koffie, vers fruit en een altijd gezellige vrijdagmiddagborrel. Ben je net zo enthousiast als wij?  

Stuur je CV en motivatie naar Ferry van Buijtene ferry@support-it.nl of bel naar: 015-20 00 015.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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