Vacaturenummer: VAC 18072017

Van Kempen ICT is een dynamisch én professioneel bedrijf dat zowel voor
particulier als zakelijk een perfecte partner is voor ICT gerelateerde zaken.
Streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en de beste service voor onze
klanten, dat doen wij maar al te graag. Klantenbinding is ook erg belangrijk en
bij velen zijn wij ‘kind in huis’. We zijn niet afhankelijk van een bepaalde
service, dienst of merk maar adviseren de klant echt op basis van de
wensen/eisen.

Momenteel hebben wij plek voor een gedreven m / v
Stagiair ICT

De functie
- Je neemt telefoontjes op en plant afspraken in (voor jezelf, en voor collega’s)
- Je legt netwerken aan bij particulieren (en na een inwerkperiode ook zakelijk)
- Je voert diverse werkzaamheden uit bij klanten aan huis
- Je voert reparatiewerkzaamheden uit in onze werkplaats
- Je haalt en brengt producten/reparaties/etc. bij klanten aan huis

Het volgende is vereist
- Je bent representatief
- Je bent in het bezit van rijbewijs B
- Je bent flexibel
- Je volgt een IT gerelateerde opleiding (geen programmeursopleiding)
- Je hebt kennis van Windows, Office
- Je kunt goed zelfstandig werken
- Je bent klantvriendelijk en vind het erg leuk om mensen te helpen
- Je bent communicatief, niet bang om te bellen
- Je bent woonachtig binnen een straal van 20km vanaf Wellerlooi
- Je bent een ondernemend type
- Je stage is minimaal 3 maanden

Wij bieden
- Een stage waar je veel verantwoordelijkheden hebt/krijgt
- Een stage met veel uitdaging, doorgroeimogelijkheden aanwezig
Wil je meer weten over deze vacature of solliciteren, neem dan uitsluitend via de mail
contact op met Peter van Kempen, email: p.vankempen@vankempenict.nl en vermeld
het vacaturenummer. Je email zal, zoals je mag verwachten, vertrouwelijk behandeld
worden.
Ontvang je binnen 14 werkdagen - na het versturen van je email - geen reactie, dan mag
je er vanuit gaan dat je niet mee gaat in de sollicitatieprocedure.
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