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Wij zijn STH.
Met passie voor 
klanten. Jij ook?

Wij zijn op zoek naar een Support Medewerker ICT
Doe jij ook niets liever dan klantgericht werken en een klant blij maken met mooie ICT oplossingen? Ja? 

Mooi, dan zoeken we jou. 
Wij zoeken namelijk een collega, iemand die ICT Support, Helpdesk, Servicedesk (of hoe je het ook wilt noemen) 

ontzettend leuk vindt. Je komt te werken in een organisatie van ongeveer tien collega’s die één passie delen: klan-

ten blij maken met mooie ICT oplossingen. Je werkt als IT Support Medewerker met name voor klanten met 5 tot 

ongeveer 50 werkplekken, veelal remote. Je werkzaamheden bestaan uit het verlenen van support op de complete 

IT infrastructuur van klanten, variërend van Windows server en clients, printers, routers, telefonie (VOIP, vast en 

mobiel), etc. Daarnaast adviseer je klanten over nieuwe mogelijkheden en signaleer je problemen op IT gebied. Je 

staat veelvuldig in contact met collega’s, klanten en leveranciers om je werkzaamheden en projecten af te stemmen.

Wie zijn wij:
•  STH Automatisering is een jong en dynamisch bedrijf met 

ongeveer tien professionals in dienst.

•  STH staat voor ‘klantgerichtheid’, en optimaal netwerkbe-

heer. Wij denken graag pro-actief mee met de klant en zijn 

nauw betrokken bij de implementatie van onze producten. 

Als de klant tevreden is, zijn wij het ook. Wij willen IT per-

soonlijk maken.

•  Onderling als collega’s houden we van een informele 

sfeer. Regelmatig is er tijd voor ontspanning en het de-

len van kennis. 

Wat verwachten wij van jou:
•  Je bent energiek, ondernemend, flexibel, oplossings- en 

klantgericht, snel en accuraat. 

•  Je maakt makkelijk contact en weet klantvragen te vertalen 

in IT oplossingen. 

•  Je kunt zelfstandig werken en komt je afspraken na.

•  Je hebt een afgeronde MBO4 ICT opleiding.

•  Je hebt genoeg kennis van Windows server, netwerken, 

telefonie, etc.

•  Je bent beschikbaar voor 40 uur per week.

•  Klanten blij maken zit in je genen.

Ga jij de uitdaging aan?
Soliciteer dan nu!

Vertel ons waarom jij dé nieuwe collega 

bent waar wij niet omheen kunnen. Stuur 

je solicitatie met cv naar vacature@sth.nl.

Wat kunnen we je bieden:
•  Goed salaris, passend bij opleiding en ervaring.

•  Groei in kennis en inzet wordt beloond.

•  Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Trefwoorden:
Support Engineer, Helpdesk, 

Servicedesk, Remote, System Engineer, 

Support Medewerker, Nijkerk. 


