Derks Computers, Telecom en Electronica is een klein bedrijf met een gezellige, informele werksfeer.
Al meer dan 20 jaar zorgen wij binnen onze klantenkring voor een gedeelte van, of voor de volledige
automatisering.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

ICT BEHEERDER (m/v)
(Werkplek-, Systeem-, Netwerkbeheerder)
Hoe ziet jouw werkweek als ICT beheerder er uit?
Als ICT beheerder (systeem- netwerkbeheerder) bij DCTE is geen enkele dag hetzelfde. De ene dag ben
je bezig met het inrichten of plaatsen van een telefooncentrale, de andere dag met een server controle,
preventief onderhoud, of het verhelpen van een computer- of server storing. Ook het beheren van een
Office 365 omgeving, het aanleggen of onderhouden van internet verbinding, het begeleiden van een
hackaton of een evenement behoren tot de werkzaamheden. Wij werken vanaf ons kantoor en op locatie
bij de klant.
Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanleggen en onderhouden van de volledige
automatisering van onze klanten (zoals werkplekbeheer, serverbeheer, netwerkbeheer, internet
verbindingen, telefonie, applicatiebeheer), maar ook camerasystemen en reparaties van computers,
printers, beeldschermen telefoons of tablets. Onze klantenkring is zeer breed, van huisarts tot
ingenieursbureau, van bank tot administratiekantoor en van detailhandel tot evenementencentrum. Meer
informatie over ons bedrijf vind je op onze website, www.dcte.nl.
Wat zoeken wij in jou als ICT beheerder?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt kennis van (Windows) besturingssystemen en hebt wel eens gewerkt met servers.
Je hebt een relevantie MBO nivo 3 of 4 opleiding.
Je kunt goed communiceren (met collega's, klanten en leveranciers).
Je kunt goed samenwerken, bent flexibel, sociaal ingesteld en leergierig.
Je bent technisch aangelegd, leert snel en houd jezelf up-to-date op ICT vlak.
Je bent in bezit van rijbewijs B
Je hebt een service gerichte houding en als het er op aan komt geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wat krijg je daar voor terug?
•
•
•
•

Je krijgt een veelzijdige en uitdagende functie waar je je echt niet hoeft te vervelen.
Er is bij ons volop ruimte voor ontwikkeling, waar nodig zorgen wij voor (vakgerichte) bijscholing.
Een prima salaris, passend bij jouw ervaring en marktconform.
Uiteraard een telefoon van de zaak en om op locatie te werken een moderne laptop.

Kennismaken?
Stuur ons een sollicitatie inclusief CV. Dat kan per mail naar vacature@dcte.nl t.a.v. Dhr. A. Derks
Per post mag dit naar Wanraaij 29-J, 6673 DM Andelst.
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