Syan
automatisering

Syan B.V.
Beekerheide 22d
5741 HC Beek en Donk
Tel.:
0492-450516
e-mail:
info@syan.nl

Met een jong, dynamisch en slagvaardig team bedient Syan haar klanten met
automatiseringsoplossingen en telecomdiensten. Syan is gespecialiseerd in het adviseren, opzetten,
onderhouden en uitbreiden van computernetwerken. Tevens bedient Syan de festival en entertainment
markt van ICT diensten zoals WiFi hotspots voor bezoekers.
Wij zijn vanwege uitbreiding op zoek naar een:

Allround ICT medewerker
(fulltime)
Je werkt in deze veelzijdige baan mee in een hecht en enthousiast team op het kantoor in Beek en
Donk en bij klanten op locatie in de omgeving. Tevens behoort ondersteuning van de Festival Hotspot
dienst tot het takenpakket.
Werkzaamheden
•
•
•
•
•

ICT beheer werkzaamheden
installeren en beheren van servers, werkstations en randapparatuur
installeren en configureren van netwerkapparatuur
storingen verhelpen, 1ste en 2de lijns support
mee ontwikkelen, opbouwen, beheren en afbouwen van de Festival Hotspot dienst

Gevraagde kennisgebieden
•
•
•

Windows server en desktop
Linux en/of FreeBSD server (bij voorkeur Ubuntu)
Netwerken TCP/IP, VPN, routing, etc.

Volgende kennisgebieden zijn een pré
•
•
•

WiFi en point-to-point verbindingen
VoIP en mail servers
Virtualisatie

Wij vragen
Kun je zelfstandig werken, ben je veelzijdig, flexibel en accuraat? Beschik je over een MBO niveau 4 of
HBO werk- en denkniveau, ben je bereid veel te leren en heb je geen maandag tot vrijdag en 9-tot-5
mentaliteit, dan ben jij de persoon die wij zoeken. Daarbij hechten we meer waarde aan enthousiasme
en doorzettingsvermogen dan aan werkervaring.
Wij bieden
Een informele werkomgeving, veel kansen om je veelzijdig en all-round te ontwikkelen en
met ruimte voor eigen initiatief.
Interesse?
Kijk op onze website: syan.nl en festivalhotspot.com voor meer informatie en/of mail je reactie en CV
naar vacature@syan.nl Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Goossens,
telefoon 0492-450516.

“Syan zorgt dat het werkt!”

