
 

Allround Junior ICT-medewerk(st)er – Fulltime 

 

Wie zijn wij  
VP IT Support is een in 2015 opgericht full service ICT-bedrijf dat met een klein en ambitieus team 

keihard werkt aan groei. Wij bieden een breed pakket aan producten en diensten voornamelijk 

gericht op het MKB en het hogere segment binnen de particuliere markt. Onze klantenkring bevindt 

zich hoofdzakelijk in de Randstad maar we hebben ook enkele internationale opdrachtgevers. Men 

omschrijft ons als hun “personal assistant” op het gebied van IT.  Daarom heeft de klantbeleving 

altijd onze hoogste prioriteit.  

 

Wie ben jij  
Je hebt interesse in IT in de breedste zin van het woord. Je bent stressbestendig, houdt van 

afwisseling en kunt snel schakelen tussen je verschillende werkzaamheden. Je kunt zowel zelfstandig 

als in een team goed uit de voeten en bent een representatieve en prettige persoonlijkheid. Je denkt 

altijd in oplossingen want “kan niet, bestaat niet’. Verder heb je geen  9-tot-5 mentaliteit en je wilt 

graag je kennis uitbreiden en daartoe cursussen of trainingen volgen.   

 

Functie  
Jij krijgt de kans om een onmisbare schakel te vormen binnen ons bedrijf.  Je werkzaamheden zullen 

onder andere bestaan uit het assembleren van en (voor)installeren van hard- en software en het 

bieden van remote support. Daarnaast verzorg je installaties, configuraties, onderhoud en 

ondersteuning bij de klant op locatie waarbij je je pro actief opstelt en meedenkt met de 

opdrachtgever. Je gedane werkzaamheden leg je beknopt vast in het CRM-systeem en je werkt 

offertes en voorstellen uit. 

In de basis werk je vanuit het kantoor in Uithoorn of vanuit huis en je zal na een succesvolle  

inwerkperiode ook veel zelfstandig of als team onderweg zijn om klanten te bezoeken.  Het zal 

voorkomen dat je buiten kantoortijden werkt maar ook uit eten gaat met klanten en/of collega’s.  

 

Wat bieden we jou 
• Fulltime dienstverband met uitzicht op vast contract 

• Salaris indicatie €2.000,- tot €2.500,- bruto afhankelijk van kennis en ervaring 

• Auto, laptop en mobiele telefoon van de zaak 

• Flexibele werkomgeving (kantoor, thuis en bij de klant) 

• Prestatie afhankelijke bonus 

• Mogelijkheden tot volgen trainingen en behalen van certificeringen 

 

Je gaat werken met programma’s zoals 
Teamleader (CRM), Teamviewer, Microsoft Windows, Windows Server, Exchange, Microsoft 365, 

MAC OSX en merkspecifieke applicaties. 

 

Minimale vereisten 
• Je hebt minimaal een afgeronde MBO niveau 4 ICT opleiding of 2 jaar aantoonbaar ervaring 

in een vergelijkbare functie 



• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift  

• Een hoge mate van zelfstandigheid 

• Sterke communicatieve vaardigheden 

• Doortastend, leergierig, geduldig, oplossingsgericht en stressbestendig 

• Collegiaal, sociaal en je beschikt over een gezonde dosis humor 

• Je bent representatief 

• Geen 9-tot-5 mentaliteit   

• In het bezit van rijbewijs B  

• Woonachtig in een straal van maximaal 30 km rond Amsterdam 

 

Nice to have’s 
• Certificaten binnen de ICT  

• Kennis van VoIP-telefonie 

• Ruime kennis van networking en security is een pre 

• Ervaring met Fortinet Firewalls 

 

Solliciteren 
Stuur je actuele CV met een foto tezamen met je motivatiebrief naar werken@vpitsupport.nl Wij 

nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met je op. 
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