(Junior) ICT medewerker
Dunlop International Europe Ltd. verzorgt de verkoop en distributie van Dunlop tennis en
squash artikelen. Daarnaast voeren we de merken met betrekking tot Carlton
badmintonartikelen en K●Swiss tennisschoenen, kleding en accessoires.
Voor ons Europees hoofdkantoor in Eindhoven zijn wij op zoek naar een hands on ICT
medewerker, ook pas afgestudeerde IT-ers moedigen we aan om te reageren.
Vind je het leuk om ICT problemen op te lossen voor gebruikers of te werken aan diverse
interessante ICT projecten? Vind je het leuk om met een team van internationale collega’s
samen te werken? Ben je leergierig en wil je graag groeien in je vak, dan zijn we op zoek naar
jou!
Hoe ziet je takenpakket eruit?
Als ICT medewerker word je een belangrijke schakel binnen het bedrijfsproces van Dunlop. Je
zorgt er met je collega’s voor dat de IT omgeving praktisch en functioneel tot de beste in zijn
soort gaat worden. Je rapporteert aan de IT Manager, waarmee je veelvuldig samenwerkt.
Tot jouw taken behoren onder andere:
•
•
•
•

Office365 support, incl. trainen collega’s
Beheer van onze Virtual Private Cloud, in samenwerking met extern IT supplier
Applicatie beheer MS Dynamics Nav 2018, interfaces en rand applicaties
Betrokken zijn bij diverse IT projecten

Wie zoeken we?
Voor de vacature van (Junior) ICT Specialist zijn we op zoek naar iemand met de volgende
kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO+ niveau
IT opleiding of sterke interesse in de richting van bedrijfskunde en IT
Je bent bekwaam in Office 2016/365
Kennis van MS Dynamics Nav of een ander vergelijkbaar ERP systeem is een pré
Kennis en/of interesse in databases/SQL is een pré
Je bent pragmatisch, proactief, oplossingsgericht, kritisch, leergierig en bovenal een
prettige collega
Je beheerst Engels ruim voldoende of beter. Een andere Europese taal
(Duits/Frans/Spaans) spreekt in je voordeel
Het beoefenen van een racketsport is natuurlijk niet verplicht, maar maakt het wel extra
leuk

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een leuke werkplek waarin je kunt groeien als IT support engineer, met een ruim
toekomstperspectief
Een informele, sociale, toegewijde en sportieve organisatie
Dynamische werkomgeving binnen een multinationaal bedrijf in de sportwereld
Marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Ben je geïnteresseerd? Stuur je CV met motivatie naar: EU_HR@dunlopsports.com
t.a.v. Dhr. Antwan te Boekhorst

