Allround ICT ’er gezocht! (M/V)
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een allround
ICT specialist voor 32 tot 40 uur per week:
Het bedrijf waar je komt te werken is een klein maar snelgroeiend servicegericht bedrijf
gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en samenstelling van computers, laptops, hard & software
aan huis of op kantoor. Naast de beheer kant voor particulieren en bedrijven zijn we al ruim 15 jaar
actief in de hosting en servermarkt en leveren we online diensten, webhosting, service op afstand en
bouwen we websites en webshops.
Kom jij uit de buurt? Ben je creatief, ondernemend, en kom je net van school of heb je al ervaring op
het gebied van ICT en dienstverlening? Dan ben jij degene die wij zoeken!
Functie omschrijving:
De dagelijkse taken zijn echt heel divers en uiteenlopend;






Je bent verantwoordelijk voor het (ver)bouwen van bestaande & nieuwe websites;
Je voert beheer en technisch onderhoud uit aan Windows/Mac/Linux systemen en servers;
Als allround webdeveloper sta je in voor de vormgeving van onze websites, webshops, en
huisstijlen, maar ook de achterliggende techniek schrikt je niet af;
Je krijgt een zelfstandige en verantwoordelijke functie waarin je flexibel en stressbestendig
moet zijn en goed problemen moeten kunnen bespreken en oplossen;
Je bent proactief, kunt helder communiceren en je kunt goed samenwerken.

Wat verwachten wij van jou?







Minimaal een MBO 4 opleiding richting multimedia design/informatica/ICT/techniek;
Je hebt kennis van CMS systemen zoals Joomla/Magento/Wordpress;
Je hebt kennis van PHP, MySQL, Javascript, HTML, PHP en CSS;
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Je hebt een hands-on en geen negen tot vijf mentaliteit;
Affiniteit met software en technologie in de breedste zin van het woord.

Wat hebben we jou te bieden?








Minimaal 32 uur (het liefst fulltime) per week werk;
De mogelijkheid tot thuiswerken;
Een marktconforme verloning;
Flexibele werktijden;
Je mag meedenken en beslissen;
Een prettige informele sfeer;
Indien nodig een auto en/of telefoon van de zaak.

Sollicitatieprocedure:
Om te reageren op onze vacature neem je uitsluitend per e-mail contact op via
erik@speedy-systems.nl. Stuur je CV met motivatie en probeer je jezelf te onderscheiden door een
pakkende inleiding te schrijven waarmee wij je wel moeten uitnodigen voor een gesprek!

