Bij Verweijen ICT zijn we op zoek naar een

Innovatieve processenfanaat
Wij leveren diverse ICT-, vaste en mobiele telefonie-, en connectiviteitsdiensten. Onze
klanten kenmerken zich door loyaliteit en de behoefte om vooruit te willen met ICT en
hechten waarde aan persoonlijk contact. Ondanks dat we de hele dag bezig zijn met
techniek valt en staat alles met communicatie. We zijn op zoek naar een collega die
zowel interne werkzaamheden doet voor Verweijen ICT als voor onze klanten.
Samenvattend zijn we op zoek naar iemand die werkwijzen, processen en de IT gaat
optimaliseren.
Werkzaamheden:
o Processen in kaart brengen
o Met klanten in gesprek gaan over hun werkzaamheden en werkwijze
o Complexe materie doorgronden en signaleren van knelpunten of inefficiency
o Bedenken en uitvoeren van voorstellen en vernieuwing van de bedrijfsprocessen
o Je draagt zorg voor kennisborging
o Controleren of de systemen op de correcte wijze gebruikt worden en de documentatie
wordt opgeslagen waar deze thuishoort
Je beschikt over:
o Analyserend vermogen
o Algemene ICT-kennis
o Commerciële denkwijze
o Een representatieve uitstraling, open houding en veel energie
o Enthousiasme en nieuwsgierigheid om klanten te helpen om meer uit hun business te
halen
o Het vermogen om je in te leven in de situatie en business van de klant
o Assertiviteit
o HBO geschoold en/of relevante werkervaring is een pré
Wat hebben wij jou te bieden:
o Een ruime, relaxte en goed gefaciliteerde werkomgeving
o Lekkere koffie
o Een grote diversiteit aan klanten
o Een functie die jij gedeeltelijk zelf kunt vormgeven
o Regelmatig een uitje/borrel met +/- 35 gezellige collega’s
o Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een premievrij pensioen
o Een werkweek van 40 uur, maar als je wil kan het ook minder zijn
o Eventueel een auto van de zaak
Interesse? Of misschien nog twijfels? We maken graag een keer kennis. Een kop
koffie is zo gedronken!
Stuur je cv met een korte toelichting naar ikwilwerken@verweijenict.com.
Je krijgt dan binnen één werkdag een reactie van ons.

www.verweijenict.com

