Medewerker ICT (Fulltime/Parttime)
Seasun in Kapelle (Zeeland) is op zoek naar een Medewerker ICT. Wil jij uitgedaagd worden
om je brede kennis en ervaring in te zetten bij een groeiend, dynamisch en modern bedrijf?
Wat wordt jouw uitdaging?
Hoofdtaak bestaat uit het onderhouden, installeren en documenteren van onze IT systemen.
Jij gaat bij Seasun al jouw kennis van Microsoft Windows (PC- en serversystemen) en
Office, HP PC’s en Thin Clients, printers etc. kunnen toepassen. De IT systemen zijn niet
alleen aanwezig op de kantoren maar ook in de kassen, verwerkingshal etc. Deze functie
kan desgewenst parttime worden ingevuld, in onderling overleg zijn de werktijden te
bepalen waarbij we het belangrijk vinden dat de uren zoveel mogelijk worden verdeeld over
de werkdagen.
Jouw taken en verantwoordelijkheden







Oplossen van gebruikersvragen/-problemen in samenwerking met het hoofd
automatisering;
Het installeren van werkplekken;
Serverbeheer;
Signaleren van gebreken en storingen en deze verhelpen;
Verantwoordelijk voor een efficiënte, adequate en effectieve werking van de ICT
omgeving en hulpmiddelen;
Zorgen voor de naleving van voorschriften en instructies;

Jij …
Hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau en een IT opleiding. Daarnaast heb je
relevante werkervaring, bij voorkeur met Microsoft systemen. Engels is van belang, omdat
we best veel met buitenlandse werknemers werken. Je bent stressbestendig en kunt goed
prioriteiten stellen, communiceren gaat jou goed af. Je kunt goed samenwerken in een team
maar je kunt ook zelfstandig een klus klaren. Verder vinden we het van belang dat je op
maximaal 45 autominuten van Kapelle woont en een flexibele werkinstelling hebt.
Wij bieden jou




Veel afwisseling, want geen (werk)dag zal hetzelfde zijn;
Een marktconform salaris dat aansluit bij jouw opleiding en ervaring;
Mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte opleidingen;

Seasun: jouw nieuwe werkgever?
Het familiebedrijf Seasun (www.seasun.info) is gevestigd in het Zeeuwse Kapelle. Hier
hebben we 64 hectare bebouwd met kassen, waarvan 13 hectare belicht. Zo kunnen we het
hele jaar rond heerlijke tomaten en paprika’s telen. Naast het telen hebben we ons
gespecialiseerd in verpakken van de producten in volledig geconditioneerde verpakhallen.
Hier worden onze producten verpakt volgens de gevarieerde wensen van onze klanten. In
het hoogseizoen zijn er in de kassen en de verpakkingshal 400 tot 500 mensen aan het
werk.
Is dit jouw baan?
Stuur dan je sollicitatie naar henri@seasun.eu. Voor meer informatie kun je bellen met Hans
Vriezen of Henri den Toom (0113-347000).

