sluit aan bij markhorst
Vacature
Stagiaire ICT/systeembeheer

Een + voor je carrière
Bij Markhorst ben je geen nummer maar een absolute ‘plus’. Da’s fijn hé? Jij maakt ons beter en slimmer
en wij bieden jou een plek waar je kunt excelleren, groeien en altijd mag werken aan je persoonlijke
ontwikkeling. Wil je groeien? Graag! Wil je dit niet? Ook goed! Jij bepaalt hoe en tot waar jij jouw carrière
wilt ‘plussen’. Eigenlijk markeer je bij ons je carrière. Want zo noemen we dat bij Markhorst. De output
die staat vast; samen geven we -door middel van een multidisciplinaire aanpak- optimale invulling
aan de elektrabehoefte van onze klanten. Ofwel het meesterschap van jou en je collega’s resulteert
in e-installaties die zijn weerga niet kennen. Het spreekt voor zich dat het met de beloning -zowel
primair als secundair- wel goed zit Steek die maar in je zak. Welkom bij Markhorst - Mark your Career.

markhorst | elektro | beveiliging | toekomst energie | keuring | service & onderhoud

Ben jij die enthousiaste HBO of MBO-student ICT/systeembeheer?
Mooi! Want wij zoeken naar een (zelfstandige) student die ons helpt bij de overschakeling van ons huidige systeem (Syntess) naar
een nieuw systeem. Dit doe je dus grotendeels op zelfstandige basis. Naast het overzetten van informatie en de implementatie van het
nieuwe systeem, heb je ook een adviserende rol. Jij haalt de komende zes à twaalf maanden de onderzoeker in je naar boven. En kijkt
hoe we het nieuwe systeem optimaal kunnen implementeren. Ook ben je het aanspreekpunt (lees: vraagbaak) voor je collega’s. Bij jou
kunnen ze aankloppen met vragen op IT-gebied.

Waar kom je terecht?
Jij gaat werken bij een mooi familiebedrijf in het hart van de Kempen (Eersel). Bij Markhorst kijken we altijd voorbij de vraag. Onze
Connectors (want zo noemen wij onze mensen) realiseren esthetische en bovenal perfect functionerende e-installaties. Slimme
oplossingen op het gebied van elektro, beveiliging, toekomst energie, keuring en service & onderhoud. Wij maken iedereen méér dan
klaar voor de dag van morgen. Ofwel, Markhorst Sluit beter aan.

Wie ben jij?
•

Zelfstandig werken maakt je enthousiast. Maar je bent ook een echte teamplayer

•

Je loopt stage voor min. zes maanden en max. 12 maanden

•

Je kunt starten half/eind september van het nieuwe schooljaar

•

Je volgt de opleiding ICT/Systeembeheer (of een andere opleiding in de richting van IT)

•

Je bent een HBO’er of je bent een MBO’er met ICT-skills

Wat krijg je ervoor terug?

•

Een buidel met digitaal geld (lees: stagevergoeding)

•

Leuke collega’s en een werkplek in een gezellig familiebedrijf

•

Korte lijnen en veel zelfstandigheid

•

Goede beoordeling (maar dan moet je wel laten zien
wat je in huis hebt) ;)

Dus wanneer sluit je aan?
Solliciteer eenvoudig door te klikken op de ‘reageer
direct’ button op onze website. Of richt je sollicitatie
(per mail),voorzien van CV aan Markhorst B.V. t.a.v.
Kiki Simmer| HR & Marketing & Connector
E-mail: k.simmer@markhorstbv.nl
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