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Uw taken:

» Hardware problemen oplossen als onderdeel van onze SLA's 
» Preventief onderhoud aan de systemen van onze klanten
» Hardware-upgrades installeren
» Reparatie en revisie van servers, harde schijf- en dataopslag en onderdelen van netwerkinfrastructuur
» Doorlopende onderhouds- en servicewerkzaamheden server- en opslagomgeving (IBM, HP, Dell, FSC)
» Ondersteuning van onze projectteams op het gebied van Managed Services, Projecten & Support
» Documenteren van diensten van onze klanten

Uw profiel:
» Succesvol afgeronde opleiding op het gebied van IT, informatietechnologie of elektrotechniek, carrièrewisselaars welkom
» Carrière starters of praktijkervaring in de hardware gerelateerde client/server en storage omgeving
» Regionale bereidheid om te reizen in het kader van de technische buitendienst, geldig autorijbewijs
» Onafhankelijk en zelfstandig
» Teamspirit en betrokkenheid
» goede kennis van de Engels taal zowel mondeling als in schrift

Ons aanbod:
» Individueel maatwerk training
» De mogelijkheid om je voortdurend te ontwikkelen
» Veilige werkplek in een succesvol, middelgroot bedrijf met platte hiërarchieën
» Goede sociale voordelen, evenals aantrekkelijke werknemerscampagnes
» Grote selectie aantrekkelijke bedrijfswagens voor privégebruik
» Open, teamgerichte bedrijfscultuur met korte, directe communicatiemiddelen
» Evenwichtige balans tussen werk en privé (IHK gecertificeerd "Gezond Bedrijf")

Meer informatie vindt u op de carrièrepagina's van onze homepage www.kpc.de/en.

Voel je je aangesproken? Dan moeten we elkaar leren kennen. 
Stuur uw volledige sollicitatiedocumenten met vermelding van uw mogelijke aanvangsdatum en uw salarisverwachtingen naar de heer 
Sven Horstmann.

IT-Service Engineer/Technicus - Onsite/ Remote Support (m/v/d)
Amsterdam of vanuit base vlakbij grens Duitsland

Ben je klaar om te werken aan opwindende projecten voor bekende klanten? Solliciteer dan bij ons. K&P Computer Service- und Vertriebs-GmbH 
is een vooruitstrevend IT-systeemhuis met meer dan 20 vestigingen in het hele land. Het succesvolle bedrijfsmodel is gebaseerd op de drie 
pijlers IT-onderhoud, IT-projecten en beheerde diensten. Op alle gebieden profiteren meer dan 3.000 klanten van 36 jaar marktervaring, 
gedegen technische knowhow en de inzet van meer dan 160 medewerkers.
Word deel van ons team, geef actief vorm aan ons succes en solliciteer als

bewerbung@kpc.de




