HBO STAGIAIRE IT
Ben jij de volgende HBO stagiair die de volgende innovatieve oplossing voor onze klanten realiseert binnen SET
ICT Services? En wil jij mede verantwoordelijk zijn voor het bedenken en uitwerken van innovatieve
beheer/virtualisatie- en centralisatietechnologieën? Dan hebben we bij SET ICT een fantastische stage voor je!

Wat biedt SET ICT?
SET ICT is een zakelijke dienstverlener binnen de ICT markt. SET ICT onderscheidt zich in deze markt door het
ontwerpen, installeren en beheren van zeer robuuste automatiseringsomgevingen voor haar klanten waarbij de
laatste technologieën worden ingezet en waarbij de klant volledig wordt ontlast van haar ICT zorg.
SET heeft momenteel circa 20 medewerkers, is gevestigd in Amsterdam en werkt voor middelgrote klanten in
Nederland. Ons team wordt gekenmerkt door een hoog kennisniveau, collegialiteit en een grote mate van
nieuwsgierigheid. Wij zijn in staat klanten zeer persoonlijk te kunnen bedienen en als team het hoge kennisniveau
op te bouwen zodat wij de laatste technologieën toe kunnen passen.
Bij SET ben je verzekerd van een werkomgeving en collega's waarbij kennis, expertise en innovatie hoog in het
vaandel staan. Iedereen interesseert zich in nieuwe ontwikkelingen, is nieuws- en leergierig en ontwikkelt samen
met collega's nieuwe expertises. SET ICT is een informele, no-nonsense organisatie met een zeer
resultaatgerichte aanpak. Regelmatig zijn er borrels en activiteiten om je collega's ook buiten het werk te
ontmoeten en op een andere manier te leren kennen.
Wat is het?
Je krijgt bij ons de kans om mee te draaien in het primaire dienstverlenende proces naar klanten:
•
•
•
•
•

je bent mede verantwoordelijk voor remote beheer van kantoor automatisering van onze klanten;
e
e
je bent verantwoordelijk voor de 1 en wellicht de 2 lijns problemen op de helpdesk;
je installeert en beheert Microsoft omgevingen;
je verzorgt de documentatie van het netwerk van onze klant;
naast bovengenoemde zaken werk je uiteraard aan jouw stage- en afstudeeropdrachten.

Hoe lang?
Dat bespreken we met jou.
Waarom doen?
De keuze waar jij je carrière start is niet eenvoudig. Een keuze die je daarom weloverwogen wilt maken. Door
een stage ervaar je in een korte periode hoe het is om te werken als ICT’er.
Wat zoeken wij?
Ben jij ambitieus, analytisch sterk en heb je een professionele werkhouding? Dan kun je deel uitmaken van een
succesvol team dat bedrijfszekere en toonaangevende oplossingen realiseert voor haar klanten! Als HBO
stagiaire heb je de technische kennis en affiniteit die bijdraagt om in ‘de keuken’ van SET ICT mee te kijken en de
beste oplossingen bedenkt en realiseert, zowel projectmatig als procesmatig. Je leeft je snel in de complexe
materie waar wij als organisatie mee werken.
Verder wordt gevraagd:
•
•
•

hbo werk- en denkniveau, ICT (mbo niveau 4) vooropleiding;
kennis van Microsoft omgevingen;
basiskennis van één of meerdere producten op het gebied van Virtualisatie, Desktop, Storage, Server,
Applicatie virtualisatie (Hyper V, VMware) is een pre;

Kortom, ben jij ervaren, gecertificeerd en nieuwsgierig en wil je deel uitmaken van een enthousiast team? Sluit je
aan bij het team van SET! Neem contact op via 0800 – 0700555 of vul het sollicitatieformulier in. We nemen zo
spoedig mogelijk contact met jou op. Een online persoonlijkheids- en competentietest kan deel uitmaken van de
sollicitatieprocedure.

