Word jij onze nieuwe enthousiaste en servicegerichte

ICT medewerker (40 uur)
Besef jij als geen ander dat goed werkende ITfaciliteiten onmisbaar zijn? En ben jij het type
dat pas tevreden is wanneer je collega’s zonder
problemen op hun pc, laptop en telefoon kunnen
werken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Over de functie
Over K3
Het familiebedrijf K3 kent een rijke geschiedenis. Al sinds
1928 hebben wij kennis van en ervaring in het verantwoord
winnen van grondstoffen. Inmiddels zijn wij uitgegroeid
tot een multidisciplinaire speler in onder andere de grondstoffenmarkt, waarbij duurzame gebiedsontwikkeling
centraal staat. Want voor de grondstoffen die de natuur
ons geeft, geven we nog liever iets terug. Wij ontwikkelen
gebieden tot nieuwe natuur- en recreatiegebieden, en
we zorgen ervoor dat het overstromingsgevaar langs de
Nederlandse rivieren wordt verminderd. Je gaat werken
op ons hoofdkantoor in Andelst.

Als ICT medewerker bij K3 ben jij het gezicht van alles
wat met computers en telefoons te maken heeft. Je weet
er alles van en wilt er graag nog meer van weten. In deze
functie ben je ook servicedeskmedewerker. Dat betekent
dat je het eerste aanspreekpunt bent voor vragen van je
collega’s op het gebied van ICT en telefonie. En je doet
niets liever dan de uitdaging aangaan om ze op te lossen.
Je ondersteunt in het gebruik van hard- en software en je
zorgt voor de registratie van meldingen, de afhandeling
ervan en je verstrekt en beheert autorisaties op het
netwerk. Ook denk je mee over het optimaliseren van
onze applicaties en systemen, waarbij je in de toekomst
wellicht ook een rol als applicatiebeheerder krijgt.
In deze functie bieden wij je:
• een afwisselende functie binnen een ondernemend
bedrijf;
• een informele werksfeer;
• een 13e maand.
• opleidingsmogelijkheden;
• een goede pensioenregeling.
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Vacature ICT medewerker (40 uur)

Wij verwachten dat je:
• een afgeronde MBO-opleiding (Niveau 4 ICT) hebt,
waarbij motivatie belangrijker is dan ervaring;
• een klantgerichte instelling hebt;
• goede communicatieve vaardigheden hebt, zowel
mondeling als schriftelijk;
• een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt;
• kennis hebt van verschillende Microsoft Office systemen;
• kennis hebt van mobiele devices (met name Apple);
• bereid bent cursussen/opleidingen te volgen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de functie dan kun je
contact opnemen met Tom Kluitman, Hoofd ICT
via 024 348 88 12 of via t.kluitman@k3.nl.
Je sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail
voor 3 juni 2019. Je kunt je sollicitatie sturen naar
Truus Veens via t.veens@k3.nl onder vermelding
van ‘Sollicitatie ICT medewerker’.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.
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