(AFSTUDEER)STAGE ICT BEHEER
EastBridge is een toonaangevende leverancier van ICT-oplossingen voor bibliotheken. Wij leveren oplossingen op het gebied
van Selfservice, Cashless, ICT en Digital Signage. De aangeboden oplossingen/concepten worden zelf door ons ontwikkelt.
Je draait mee in ons team van ICT-medewerkers: van IT engineers servicedesk tot systeembeheerders. Je houdt je bezig met
het beheer en onderhoud van onze werkplekken, maar ook met het ondersteunen van lopende en nieuwe projecten. Verder
beantwoord je vragen vanuit de organisatie en klanten, zowel telefonisch als face-to-face.
De werkzaamheden zijn erg divers. De ene dag hou je je bezig met het updaten van software, de andere dag help je
gebruikers met het resetten van passwords of richt je nieuwe laptops voor ze in. Binnen het team is er volop ruimte om mee
te denken over hoe wij onze taken nog beter uit zouden kunnen voeren. Ook begrijpen wij dat je af en toe voor school aan de
slag moet.
De meeste werkzaamheden vinden plaats op ons kantoor in Nijverdal, maar het kan zijn dat je ook naar de klant toegaat om
ter plekke ondersteuning te geven of een storing te verhelpen. Je maakt zo kennis met onze verschillende klanten,
omgevingen en technieken.

Dit vragen wij van jou
• Je bent bezig met een (mbo-)opleiding ICT jaar 3/4;
• Je bent gemotiveerd en wil graag leren;
• Je staat open voor een uitdaging;
• Je kan zowel zelfstandig als in een team werken.

Dit bieden wij jou
• Een afwisselende en leerzame stage;
• Werken in een enthousiast team;
• Ruimte om jezelf te ontwikkelen op verschillende
gebieden van grafische vormgeving;
• Een positieve en informele werksfeer in een jong
team;
• Na afloop van de stage is er kans op een baan
binnen Eastbridge.

Je gaat deel uitmaken van een team met enthousiaste collega’s.
Stageperiode: januari/februari voor 4 - 5 maanden
Enthousiast geworden? Solliciteer dan door je motivatie/portfolio en cv te mail naar: hrm@Eastbridge.eu
Contactpersoon: Lisanne Barentsen
Albert Einsteinstraat 13 l 7442DK Nijverdal l T. +31 853036141

