3WT zoekt Support-/netwerkbeheerder m/v
De IT-netwerken van onze klanten beheren wij op afstand voor hen. Zo kunnen zij
ongestoord doorwerken. Jij bent hun (telefonisch) aanspreekpunt. En als het nodig is
installeer je PC’s, servers en randapparatuur bij ze.
Een leuk team van collega’s heeft samen verstand van switches, access points, Windows, VoIP, routers,
3CX, Active Directory, VPN, TCP/IP, SQL Server… Kun je het nog steeds volgen? Dan moeten wij jou
hebben!
3WT ICT Solutions is een leuk en dynamisch ICT bedrijf waar tientallen MKB bedrijven in de regio op
vertrouwen. Wij werken bij de klant of op afstand vanuit onze vestiging. Wij werken hard, zijn flexibel en
groeien nog steeds in ons vak.
Bel Mark Huisinga of Sander Weijers op 08877 44111 voor meer informatie of een afspraak!

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Netwerk- en werkplek beheer, voornamelijk op afstand
(Telefonisch) support verlenen aan klanten met 1 tot zo’n 75 werkplekken
Beheren van verbindingen en vestigingskoppelingen
Configureren en beheren van switches, access points, routers en firewalls
Installeren en beheren van Windows machines (werkstations en servers)
Onderhouden en beheren van VoIP oplossingen middels 3CX

Dingen die wij van jou verwachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goede mondelinge vaardigheden
Ervaring met het klanten in het MKB (niet alleen intern beheerder) is een pré
Opleiding op MBO/HBO niveau of vergelijkbaar werk- en denkniveau
Kennis van of ervaring met actuele versies van Windows Professional en Server
Kennis van of ervaring met Microsoft onderdelen zoals Active Directory, Group
Policies, SQL Server en Exchange Server is een pré
Kennis van of ervaring met TCP/IP, VPN, switches, routers, firewalls, etc. is een pré
Kennis van of ervaring met 3CX is een pré
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal
Zelfstandig en collegiaal
Flexibel en stressbestendig
Probleemoplossend en klantgericht
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Microsoft certificering is een pré

Wat je van ons kunt verwachten:
•
•
•
•
•
•

•

Een leuke, plezierige en informele werksfeer
Een marktconform salaris
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Ruimte voor eigen ontwikkeling
Doorgroeimogelijkheden
Fulltime en parttime dienstverband mogelijk
Mogelijkheden voor auto, telefoon en laptop (afhankelijk van functie inkleding)

Enthousiast?
Als deze baan jou op het lijf geschreven is, mail dan je sollicitatiebrief met CV naar vacature@3wt.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

