Pitane Mobility servicedesk medewerkers(s)
Eindhoven, fulltime / parttime
Ons bedrijf bestaat ondertussen 25 jaar maar door jouw inzet en oplossingsgerichtheid
zorgen we er samen voor dat onze software klaar is voor de nieuwste uitdagingen
binnen het dynamische personenvervoer.
Censys BV is een hecht en informeel bedrijf die graag in haar medewerkers investeert.
Als helpdesk medewerker (M/V) gaan we samen keihard werken om onze klanten te
blijven ondersteunen met slimme oplossingen en bouw je mee aan Pitane Mobility.
Wat heb jij in huis?
In deze functie heb je de verantwoordelijkheid voor alle eerstelijns support. Jij zorgt er
elke dag weer voor dat alle Pitane Mobility applicaties en cloudservers beschikbaar zijn
en zonder problemen door kunnen blijven draaien.
Wij zoeken mensen met een passie om klantenrelaties te onderhouden.
Afgeronde IT-opleiding op mbo nivo 3 of 4
1-2 jaar relevante ervaring op een servicedesk ICT
Ervaring met servicedesk- of werkplekbeheeractiviteiten
Ervaring met on-site en remote supportwerkzaamheden
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Wat kun je van ons verwachten?
Een marktconform salaris tussen 1.900 en 2.400 euro bruto* o.b.v. 38 uur.
Werken bij een informeel familie bedrijf
Uitgebreide trainings- en opleidingsmogelijkheden
Persoonlijke begeleiding

Een afwisselende baan met veel zelfstandigheid
Een informele en prettige werksfeer
Reiskosten op basis van kilometervergoeding of OV
Bovendien krijg je een jaar contract van ons en na dat jaar wordt er gekeken naar jouw
kwaliteiten en ambities.
* het salaris is verder afhankelijk van opleiding en ervaring.

Wil je meer weten?
Ben je toe aan een nieuwe stap in je carrière en heb je interesse om ons team te
versterken? Reageer dan snel!
Censys BV maakt voor de invulling van deze vacatures geen gebruik van een
Werving & Selectiebureau of andere Intermediair en stelt enige benadering van
Werving & Selectiebureau of Intermediair niet op prijs.
Stuur dan uw motivatie en CV aan e.brandt@censys.nl

