Van der Straaten’s Assurantiekantoor is een regionale assurantietussenpersoon met vestigingen
in Werkendam en Wijk en Aalburg. Onze relatiekring bestaat uit particulieren en bedrijven.
Biesbosch Assuradeuren B.V. is een volmachtbedrijf met volmachten van: Amlin, ARAG, ASR, Bovemij,
DAS, de Goudse, Fatum, Maas Lloyd, HDI, UVM, Rhion en Nationale-Nederlanden en werkt als serviceprovider voor verschillende tussenpersonen (www.biesboschassuradeuren.nl). Als gevolmachtigd agent
hebben wij de bevoegdheid om namens deze maatschappijen rechtstreeks op te treden.
Door de groei van beide bedrijven zijn wij per direct op zoek naar een:

IT-medewerker

Fulltime dienstverband (40 uur)
Wat ga je doen als IT-medewerker?
Als IT-medewerker ondersteun je onze organisaties bij IT-vraagstukken. Met jouw IT-kennis en ervaring
draag je bij aan de verdere ontwikkeling van de huidige en toekomstige infrastructuur en interne
dienstverlening. We zijn een sterk groeiende organisatie. Er komen veel nieuwe uitdagingen op ons
pad en dat maakt dat geen dag hetzelfde is. Je zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers meteen aan
de slag kunnen door te zorgen voor het aanmaken van accounts, het verzorgen van hardware en de
installatie van software. Je bent het eerste aanspreekpunt bij problemen en vragen van je collega’s
op het gebied van ICT (hardware en software). Je beheert onze telefonie-omgeving en camerasystemen, samen met bestaande partners. Je zorgt voor applicatiebeheer voor onze Microsoft Office
365-omgeving en andere applicaties en diverse portalen die wij in gebruik hebben.
Problemen die je direct kunt oplossen pak je meteen zelf op. Het kan ook zo zijn dat problemen bij
derden worden uitgezet. Jij houdt dan wel de regie over de voortgang hiervan.
Wie ben jij?
Je bent een enthousiaste teamspeler, maar je kan ook goed zelfstandig werken. Je hebt een afgeronde
mbo-opleiding in de richting van ICT. Je hebt kennis van software, hardware en het netwerk binnen
onze organisatie. Je kunt werken in een dynamische organisatie en bent bereid altijd een stapje extra
te zetten. Je beschikt over goede communicatieve en relationele vaardigheden. Je bent regionaal
betrokken en woonachtig in of nabij de Gemeente Altena en beschikt over een rijbewijs B, zodat je
je makkelijk kunt verplaatsen tussen onze verschillende vestigingen.
Wat bieden wij jou?
Een uitdagende functie in onze vestiging in Werkendam met veel verantwoordelijkheid binnen
een groeiend bedrijf dat volop in beweging is en waar een prettige werksfeer is. Goede primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden (salaris en voorwaarden in goed overleg). Daarnaast is er ruimte
voor opleidingsmogelijkheden, nieuwe initiatieven en ideeën.
Ben je enthousiast geworden?
Is je interesse gewekt? Reageer dan eenvoudig door het sturen van een mail naar
sollicitatie@vanderstraaten.nl met je motivatie en bijbehorend cv.
Voor meer informatie kun je ook per mail contact met ons opnemen.
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