BRiNK bestaat uit meerdere ondernemingen met hun eigen specialismes. Wij produceren
spuitgietmatrijzenen en diverse soorten automatische systemen voor de verdere verwerking van
spuitgietproducten. Verpakkingsfabrikanten in heel de wereld werken samen met ons om hun productie te
optimaliseren.
Op onze vestingen in Harskamp, Zelhem en in Winterswijk werken meer dan 250 collega’s. Kijk voor meer
informatie op onze site: www.brinkbv.com
Wij zoeken voor onze vestiging in Harskamp op korte termijn een:

“ICT Beheerder”
Functie inhoud:
Binnen deze zelfstandige functie houd je je bezig met het ontwikkelen, implementeren, beheren en
beveiligen van de diverse (informatie)systemen. Je draagt samen met onze externe partner de
verantwoordelijkheid voor een constant en optimaal werkende netwerk infrastructuur en ondersteunt
daarbij de systeemgebruikers. Je pakt daarbij alle voorkomende ICT werkzaamheden op, van het vervangen
van een kapotte muis tot het adviseren bij het ICT beleid. Een dagelijkse verantwoordelijkheid is het
voorkomen en verhelpen van ICT storingen op diverse locaties. Je bezoekt daarom regelmatig de
verschillende vestigingen.
Functie eisen:
Om deze functie goed uit te kunnen voeren verwachten wij dat je in ieder geval ervaring hebt opgedaan
met werkzaamheden op het gebied van hardware, randapparatuur, bekabeling, wireless en security. Ook
heb je kennis van Active Directory, Windows Server en SQL server. Logischerwijs zorg je ervoor dat je kennis
up to date is en blijft.
Gezien de rol vind je het leuk om je in te zetten voor de interne klant. Dit doe je met energie, enthousiasme
en op een daadkrachtige manier. Je hebt dan ook prima communicatieve vaardigheden, bent servicegericht
en probleemoplossend ingesteld.
Wij bieden:
•
Een afwisselende functie met de mogelijkheid om je binnen de organisatie voortdurend te blijven
ontwikkelen;
•
Een organisatie met een gemotiveerd team, een goede werksfeer en leuke uitjes;
•
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (winstdeling, 25 vakantiedagen +7 ADV);
•
Een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid na contractperiode.
Ben je enthousiast geworden over deze functie, dan ontvangen we graag zo snel mogelijk jouw reactie,
voorzien van motivatie en CV per mail op pz@brinkbv.com.
Voor meer informatie kun je contact op nemen met Reinand van de Kieft op tel. 06 – 5261 2266.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

