Een 1Gbit internet verbinding is bij ons niet spannend meer! Jouw WAN is onze LAN. Dat biedt
kansen!

Wij zoeken per direct een
(junior) IT Specialist
(40 uur)

Wie ben jij?
Als (junior) IT specialist bij Matrix weet je veel van ICT of je wilt het weten. Geen vraagstuk is jou te
gek. Je bent een techneut in hart en nieren maar je weet ingewikkelde vraagstukken helder en
duidelijk op te lossen en hierover met klanten en collega’s te communiceren. Je zit niet alleen op
kantoor, maar gaat ook op pad om de klanten op locatie te ondersteunen.
Wat moet je kunnen?
- Vanzelfsprekend weet je veel van netwerken en ICT in het algemeen;
- Heb je een afgeronde MBO opleiding op het gebied van ICT;
- Minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
- Windows Server en Microsoft Exchange hebben geen geheimen voor jou.
- Bij voorkeur ben je in bezit van MCSA en MCSE.
- Je bent flexibel en oplossingsgericht
- Je bent in het bezit van rijbewijs B.
Wat bieden wij?
Matrix is geen doorsnee ICT bedrijf. Wij leveren maatwerk met door ons ontwikkelde en
samengestelde bouwstenen vanuit ons eigen datacenter en glasvezel-netwerk.
Een 1Gbit internet verbinding is bij ons niet spannend meer! Jouw WAN is onze LAN. Dat biedt
kansen!
Door de grote diversiteit aan kennis en ervaring onder onze collega’s, kunnen wij deze diensten en
service leveren en weten klanten ons te vinden. We bieden jou de kans om je te ontplooien in de
vakrichting die je het meest interesseert. Je krijgt een hoop vrijheid, een bijpassend mooi salaris én
een interessante bonus als je je doelen haalt. Matrix heeft een open cultuur, waar eerlijk en open zijn
een must is. Het is een jong, gezellig en hard werkend team met een flexibele en pragmatische
instelling.
Uiteraard zorgen wij dat het aan goed gereedschap niet ontbreekt zoals bijvoorbeeld een werkplek
met meerdere schermen, een laptop en telefoon van de zaak.
Groei jij met ons mee?
Wij groeien. Onze ambitie is dé ICT partner uit de regio te worden. Wij zijn daarin hard op weg en we
hebben jou nodig om nog groter en beter te worden in het ont-zorgen van onze klanten.
Vanuit onze locatie in het midden van Nederland werken wij met een team hard aan het aanbieden
van ICT oplossingen aan onze klanten. Wij werken samen met onze klanten en denken met ze mee,
zodat zij zich optimaal op hun eigen business kunnen richten zonder dat zij zich zorgen hoeven
maken over hun systemen, netwerk, software of telefonie. Kortom; alles wat met ICT te maken heeft.

Pas jij bij ons?
Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie per mail: personeelszaken@matrix-it.nl

Het hoeft geen lange brief te zijn, liever niet zelfs… Maar vermeld duidelijk jouw motivatie om onze
nieuwe collega te worden, welke competenties jij bezit om deze functie top uit te kunnen voeren en
je C.V. Wij beloven dat we dan snel contact met je opnemen om je te laten weten of we je uit
nodigen voor een gesprek om kennis te komen maken.
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met onze collega’s van de Oplossing op
telefoonnummer 0577-760111

