IT Engineer (36 u/w)
voor Rijnbrink, veelal op locatie bij de klant (Overijssel)

Word jij als IT Engineer écht blij van klantcontact en is een baan waarbij je aangesproken
wordt op alle aspecten van het vak helemaal iets voor jou? Dan komen wij graag met je in
contact.
Bij Rijnbrink werk je in een ondernemende, klantgerichte organisatie met de blik op actuele
ontwikkelingen en innovatie binnen de bibliotheek- en cultuursector. Ook onze IT afdeling is volop in
beweging en de gedreven IT collega’s hebben veel autonomie en verantwoordelijkheden. Dat maakt
het werk afwisselend met veel ruimte voor eigen initiatief waardoor iedereen de mogelijkheid krijgt
het beste uit zichzelf te halen.

Jij bent
Iemand die met passie voor IT én een luisterend oor voor de klant graag zelfstandig aan de slag gaat.
Je hebt een vooruitziende blik en stelt op basis van de actualiteit en de ontwikkelingen binnen de
sector een plan op voor het volgende jaar, zonder daarbij het hier en nu uit het oog te verliezen. Je
adviseert de klant, overlegt en bent soms sparringpartner. Je hebt daarbij zowel een proactieve als
reactieve rol. Je voert de overeengekomen werkzaamheden zelf uit en rapporteert aan de klant over
de vorderingen.
Het grootste deel van de tijd werk je op locatie. Naast je werkzaamheden voor de klant, ben je als
teamlid op onze vestiging onder meer inzetbaar als tweedelijns helpdeskmedewerker voor complexe IT
vraagstukken. Ons team bestaat uit enthousiaste en toegewijde jonge honden met hart voor hun vak.

Jij beschikt over
•
•
•
•
•
•

Mbo+ werk- en denkniveau;
Minimaal 5 jaar ervaring binnen een vergelijkbare functie;
Passie voor IT en de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied;
Een klantgerichte, collegiale en planmatige werkhouding;
Aantoonbare kennis van diverse systemen, waaronder Windows Server 2012/2016, MS Exchange
2010/2013/2016, Office 365 en ITIL en ervaring met gangbare netwerken;
Rijbewijs B, je krijgt beschikking over een dienstauto.

Ben jij bovendien creatief en vindingrijk en vind jij voor ieder probleem wel een passende oplossing?
Dan pas jij misschien wel in ons team!

Wij bieden
•
•
•
•

Salariëring in schaal 7 van de CAO Openbare Bibliotheken, (inschaling indicatief, afhankelijk van
ervaring min. € 2.215,- en max. € 2.936,- bij 36 u/w);
Tijdelijke functie van 36 uur (= fulltime) voor de duur van een jaar, met zicht op verlenging;
De mogelijkheid om je uren flexibel in te delen;
Informele en open werksfeer binnen een enthousiast team.

Waar ga je werken
Rijnbrink is een provinciale ondersteuningsinstelling voor maatschappelijke culturele organisaties met
het accent op de bibliotheken in Gelderland en Overijssel. Wij bieden advies en ondersteuning op het
gebied van bedrijfsvoering, educatie en cultuur.
Wij zijn altijd op zoek naar de beste oplossingen voor vraagstukken. Wij helpen onze klanten
ontwikkelingen in de samenleving te signaleren en bieden producten en diensten om daar op in te
spelen. Onze visie op de toekomst van de branche en het maatschappelijke veld is ons kompas.
Wij zijn een maatschappelijk betrokken organisatie die grote waarde hecht aan de persoonlijke
ontwikkeling en zelfredzaamheid van burgers. Samen met onze maatschappelijke en culturele partners
zetten we ons hier iedere dag voor in. We werken vanuit onze kernwaarden: klantgerichtheid,
innovatiekracht, flexibiliteit, efficiëntie en resultaatgerichtheid.
Kijk voor meer informatie op www.rijnbrink.nl

Interesse in deze functie?
Reageer dan vóór 11 december 2017 via work@rijnbrink.nl t.a.v. Remko Kundersma
o.v.v. Vacature IT Engineer.
Wil je meer weten over de functie, dan kun je Informatie inwinnen bij Remko
Kundersma, coördinator IT op 0622 721 774.
De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 18 december.

