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Wij zoeken iemand met een brede interesse in de ICT, 
van hardware tot software. Het gaat om een nieuwe 
functie binnen ons bedrijf die nog vorm moet krijgen. 
Belangrijk is dat je kan werken met verschillende 
programma’s zoals Adobe Indesign en een nog aan te 
nemen PIM-systeem. Daarnaast werk je met SAP en is 
een cloudoplossing voor jouw geen probleem. Jij zal 
verantwoordelijk worden voor het opzetten, coördineren 
en implementeren van alle ICT aspecten binnen het 
bedrijf. Hierbij kan je support vragen van onze externe 
ICT partner. Daarnaast kun je goed overzicht houden en 
ben je niet bang om nieuwe/innovatieve ideeën aan te 
dragen. De standplaats is Dordrecht maar het kan zijn 
dat je af en toe naar onze vestiging in België moet.

WAT BRENG JE VERDER 
MEE?
• MBO werk- en denkniveau 
• In het bezit van een rijbewijs B 
• Aantoonbare ervaring in het zelfstandig opzetten en 

uitvoeren van ICT projecten
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse 

taal 
• Kennis van relevante applicaties (Office 365, SAP, 

PIM) 
• Kennis en ervaring met cloudapplicaties 
• Woonachtig in de regio Dordrecht is een pre

WAT KRIJG JE ER VOOR 
TERUG?
• Een nieuwe functie die je (deels) zelf op moet zetten 
• Een prettige en informele werkomgeving
• Marktconform salaris
• 26 vakantiedagen en 8% vakantiegeld 
• Moderne hardware passend bij de functie 
• Flexibel werkbeleid: thuis en op kantoor 

INTERESSE?
Wij zien jouw CV en motivatie graag verschijnen! Mail 
deze naar pz@gmtinternational.nl. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Laura de Man op telefoonnummer 078-6524058 of mail 
naar laura.deman@gmtinternational.nl. 

Wij kijken uit naar jouw reactie!

---
Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
niet op prijs.

BEN JIJ EEN DUIZENDPOOT BINNEN DE ICT WERELD? 
GA JE GRAAG EEN UITDAGING AAN EN WIL JE ALTIJD 
DE OPLOSSING VINDEN? WIJ ZIJN OPZOEK NAAR EEN 
AMBITIEUZE ICT-BEHEERDER, WORD JIJ ONZE NIEUWE 

COLLEGA?

FULLTIME (28-40 UUR)


