Stage (MBO medewerker ICT niveau 4)
Hosted.nl zoekt jou: aankomend talent in de IT
Ben jij klaar om echt wat te leren? En wil je zoveel doen als dat jij denkt dat je kunt, wij grijpen wel in als het
mis gaat. Op die manier leer je namelijk het meest. Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wie zijn wij?
Hosted.nl is een innovatieve ICT-dienstverlener. Met meer dan 10 jaar ervaring hebben we veel kennis en
kunde opgebouwd. De groei van ons bedrijf is te danken aan het specialisme op het vlak van online
oplossingen waaronder online werken en hostingdiensten inclusief support & beheer. Onze ISO-certificaten
(ISO 27001:2013, 9001:2015 & NEN7510) en trouwe klanten werken mee aan het bevorderen van een hoog
niveau van innovatie, in combinatie met een hoge inzet en flexibiliteit van onze medewerkers. Hosted.nl
bestaat uit professionals met uiteenlopende technische expertise en kennis van bedrijfsprocessen. We zijn
gevestigd in Zevenaar (regio Arnhem-Nijmegen).
Hoe ziet je dag eruit?
Je werkt zelfstandig aan (school)opdrachten en je bent aanspreekpunt voor klanten en de interne organisatie
op de servicedesk.
Wat bieden wij?
Binnen Hosted.nl kan je de stage zo interessant maken als je zelf wilt. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en
persoonlijke ontwikkeling. Je komt terecht in een interessante en informele organisatie met een prettige
werksfeer waar flexibiliteit, ontwikkeling en professionaliteit voorop staat.
Op de afdeling word je bijgestaan door onze consultants. Zij helpen je met de lastige problemen en als je
genoeg ervaring opdoet biedt dit een prachtige groeikans: op termijn kan je intern doorgroeien naar één van
onze andere functies.
Ben jij de stagiaire die we zoeken? Dan zoeken wij dit in jou :






MBO ICT niveau 3 of 4;
Punctuele communicatie en vastlegging;
Representatieve verschijning (verzorgd);
Eigen verantwoordelijkheid;
Een rijbewijs is een pré.

Wil je aan de slag bij een groeiend en innovatief ICT-dienstverlener in Zevenaar (regio Arnhem-Nijmegen)?
Dan komen we graag met jou in contact. Stuur een motiverende e-mail (met jouw CV/stageopdracht) naar
vacatures@hosted.nl .
De stage is per direct beschikbaar.

