IT SPECIALIST - READY4IT
Ben jij momenteel IT Specialist / Systeembeheerder en heb je zin in een nieuwe werkomgeving? Een
nieuwe baan en nieuwe collega’s? Een volgende stap bij een werkgever waarbij je alle facetten van IT kan
toepassen en waar je ook echt dátgene mag doen waar je energie van krijgt? Kom dan bij ons, Ready4IT.
In het kort
Als IT Specialist bij Ready4IT wordt je zoveel mogelijk ingezet op de projecten die het beste bij jouw
kwaliteiten passen, zodat jij doet wat je leuk vindt en onze klanten de beste specialisten voor hun
(aan)vragen krijgen. Onze klantenkring is heel uiteenlopend, wat ook geldt voor onze projecten. Je
bedient onze klanten zowel op locatie als op afstand. Omdat we voornamelijk regionaal (Zuid Oost
Drenthe) werken, zitten bijna al onze klanten binnen 1 uur rijafstand van onze vestiging in Coevorden, een
mooi monumentaal pand met moderne werkplekken en natuurlijk met voldoende ruimte voor verdere
groei.
Want groeien, dat blijven we doen. Bedrijven weten ons goed te vinden en wij willen graag stipt aan de
vraag blijven voldoen en onze klanten vlot bedienen. Daarom hebben we een nieuwe IT Specialist nodig.
Niet tijdelijk, maar voor vast! De functie is zowel voor 32 als 40 uur in te vullen (naar eigen wens). We
zoeken hiervoor een ervaren teamspeler die in staat is om complexe IT vraagstukken te kunnen
analyseren en op te lossen.
Over jou
● Jij bent: Technisch, servicegericht, veelzijdig, probleemoplossend, assertief en zelfstandig.
● Je zet deze eigenschappen in om: Duidelijk te informeren, communiceren, te ontwikkelen en te
ondersteunen.
● Je bezit: Ruime kennis van ICT in het breedste zin van het woord, MBO/HBO werk- & denkniveau met
aantoonbare werkervaring.
● Jouw dag vul je onder andere in door: Kortweg de verwachtingen van de klant te vertalen naar
technische oplossingen. Je draagt zorg voor een betrouwbare, voorspelbare installatie en configuratie
waar de klant en onze organisatie mee verder kan. Of het nu gaat om een nieuw project, onderhoud of
beheer, jij bent allround inzetbaar en haalt er elke dag plezier uit om je bezig te houden met de vele
facetten van ons innovatieve vakgebied.
Over ons
Ready4IT is 10 jaar geleden door eigenaar Hindrik-Jan Dorgelo opgestart. Op dit moment bestaan wij uit
een team van 7 medewerkers en hebben elk ons eigen expertise. Samen zetten we dagelijks de schouders
eronder. Professioneel & gezellig, met korte lijnen en zonder lagen. Met een groot hart voor IT mogen we
voor veel bedrijven de mooie rol van ‘IT afdeling op afstand’ bekleden. Onze klanten worden niet
overladen met moeilijke vragen en ingewikkeld IT jargon. Wij houden het graag eenvoudig: ons motto is
‘Keep it simple!’. Als IT specialist is ontzorgen ècht ons ding. En dat doen wij op een nuchtere & eerlijke
manier, zonder poespas. Precies zoals we zijn.
Nieuwsgierig naar ons bedrijf, team en onze werkplek? Stuur ons dan je cv en motivatie.
We komen graag met jou in contact en gaan uiteraard vertrouwelijk met je gegevens om.
Zijn we een match? Dan krijg je vanuit Ready4IT een contract aangeboden. Solliciteren kan via:
gerieke@ready4it.nl t.a.v. Gerieke Kok. Ben jij READY4IT?
Leuke facts: we hebben twee clusters in een datacentrum en werken met een volledig zelf ontwikkeld
cloud-platform!

