IT System Engineer
‘Bij Inther draait alles op rolletjes’; en dat is echt zo!
Om ervoor te zorgen dat onze projecten blijven draaien, zijn wij op zoek
naar een IT System Engineer.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor een goede IT integratie van
onze projecten. Na een succesvolle oplevering ben je tevens
verantwoordelijk voor het onderhouden en verbeteren van de IT
infrastructuur.
Wil jij werken met klanten zoals HEMA, Coolblue of DHL én heb jij ervaring
met IT integratie in projecten?
Kom dan ons Service team versterken met jouw kennis en inzet!

Wat ga je doen?
Als IT System Engineer ben je verantwoordelijk voor het IT systeemontwerp, opstellen van
specificaties en realisatie van de IT infrastructuur. Hierbij stem je regelmatig af met de klant. Naast
de integratie van onze projecten, ben je ook verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur
vanuit een Service oogpunt.
Jouw werkzaamheden bestaan hierbij uit:
•

Zorgen voor de juiste IT requirements;

•

Zorgdragen voor een juiste IT integratie binnen het project;

•

Beheren en onderhouden van IT infrastructuur bij klanten;

•

Verwerken, beheren en bijhouden van administratie en documentatie;

•

Verbeteren van (interne) procedures en processen;

•

Optimaliseren van IT standaarden.

Wat vragen wij van jou?
Jij denkt graag in oplossingen en bent continue op zoek naar verbetering. Je communiceert
gemakkelijk met zowel jouw collega’s als de klant.
Verder breng jij onderstaande met je mee:
•

Je hebt een hbo werk- en denkniveau;

•

Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in IT;

•

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
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Wat bieden wij jou?
Als IT System Engineer verdien je, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, tussen de € 2640,- en
€4200,- bruto per maand (o.b.v. een fulltime dienstverband).
Verder bieden wij jou:
•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen (deze worden jaarlijks vastgelegd);

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil
ontwikkelen;

•

Een pensioenregeling bij Nationale Nederlanden;

•

Een vitaliteitsbudget van € 140,- netto per jaar te gebruiken voor jouw sport abonnement
of sport benodigdheden;

•

Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine waar wij een bijdrage aan leveren;

•

Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste
teamactiviteiten!

Team Service
Als IT System Engineer maak jij onderdeel uit van Team service, bestaande uit 32 collega’s. In jouw
team zitten Service Software Engineers, Service Account Managers, Service PLC Engineers, Service
Desk Employees, Service Hardware Engineers, en een data scientist. Het team varieert qua leeftijd
en werkervaring en is een mooie mix. Er wordt gewerkt ineen nieuw ontworpen kantoortuin en
iedereen maakt tijd om elkaar te helpen. Er wordt hard gewerkt maar tijd voor een grapje en
gezelligheid is er altijd! Je rapporteert in deze rol aan onze Lead IT Service Delivery, Rick.
Binnen Inther Group is er veel ruimte voor je eigen ontwikkeling. Iedere dag wordt er gezamenlijk
geluncht in de kantine en meestal wordt er wel een wandeling gemaakt. Op vrijdagmiddag gaat de
tap open en drinken we een lekker (wit)biertje!

Wil jij met jouw expertise Inther komen versterken? Stuur dan jouw CV met enthousiaste motivatie
naar jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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