
 

 

Versterk als startende junior IT-medewerker 

onze organisatie! 
 

 Als Junior IT-medewerker onderhoud jij de IT-infrastructuur van onze 

organisatie. Je  hebt misschien nog geen jarenlange ervaring, maar je bent wel 

diegene om op af te stappen als er IT-problemen zijn. Jij lost ze namelijk op. IT-

problemen zie jij als een uitdaging, waar jij je graag in vastbijt. 

 

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 

 Je houdt je dagelijks bezig met het onderhouden en implementeren van de 

bestaande IT-infrastructuur, waarbij je ook incidenten afhandelt.  

 Je bent vraagbaak voor onze gebruikers, je begeleidt hen op juist wijze zodat 

zij onze IT-middelen op een goede manier inzetten voor de uitvoering van hun 

werkzaamheden en daarnaast voorzie je anderen graag van instructies.  

 Je houdt je bezig met het zoveel mogelijk omzetten van wensen en behoeften 

van gebruikers in realiteit. 

 Je levert een actieve bijdrage bij het meedenken over en meewerken aan de 

verdere optimalisatie van onze bestaande IT-infrastructuur. 

 Incidenteel komt het voor dat je onze Functioneel Applicatiebeheerders 

ondersteunt bij problemen met of werkzaamheden aan applicaties. 

 

Hoe pak je dat aan? 

 Je neemt je verantwoordelijkheid voor jouw werkzaamheden en functioneert 

daarin zowel zelfstandig als in teamverband uitstekend. 

 Jouw sociale vaardigheden, mondeling en schriftelijk, zijn prima.  

 Moeiteloos schakel jij tussen je variërende werkzaamheden en contacten. 

 Met een MBO diploma in je bagage en kennis van Office Suites, Windows 

servers en –werkplekken, Apple en het beheer van MacBooks, weet je de 

werkzaamheden snel eigen te maken. 

 Initiatief nemen doe je vanzelf; je ziet namelijk altijd werk of kansen liggen. 

 

Wij bieden jou:  

 Vanzelfsprekend een salaris passend bij deze functie en jouw achtergrond, 

met daarnaast 22 vakantiedagen. 

 Een informele, platte organisatie met een goede werksfeer, waarin je ruimte 

krijgt om jouw capaciteiten optimaal te benutten.  

 Ruimte voor nieuwe ideeën: heb je een voorstel? Laat dit dan weten, we 

staan hier altijd voor open en denken graag mee! 

 Een modern kantoor, met eigen parkeergelegenheid, in het centrum van 

Enschede. Met slechts 15 minuten lopen ben je vanaf het NS Centraal Station 

bij ons op kantoor. Vanaf de snelweg ben je er met 10 minuten rijden. 

 

Ja, ik wil! 

Meer weten? Neem dan per mail contact op met onze afdeling P&O.  

Solliciteren? Mail dan voor 22 mei 2017 jouw motivatiebrief en CV naar 

peno@stadsbankoostnederland.nl.  

Geef in je motivatiebrief ook een voorbeeld van een IT-project dat voor jou een 

grote uitdaging was en geef vooral aan hoe je dit hebt aangepakt. Dit kan een 

groot of klein project zijn, privé- of werk gerelateerd, tijdens je werk of stage.  
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