Southern Commercial Bank N.V. is een jonge, dynamische bankinstelling die gebruik maakt van de
meest moderne technologische ontwikkelingen. Wij zijn op zoek naar ondernemende actieve
collega’s met wie wij samen op excellente wijze financiële dienstverlening bieden aan bedrijven en
particulieren.
IT OPERATOR
In deze functie
Kom je te werken in een team dat bestaat uit twee IT Operators met wie je samen verantwoordelijk
bent voor het bedienen van de computers en ander randapparatuur in shiftverband. Het verlenen van
assistentie aan netwerk operations en functioneel beheer, alsmede het installeren en testen van PC
hard- en software. Het geven van instructies en voorlichting aan pc-gebruikers. Het afhandelen van
interne vragen en storingsmeldingen en het rapporteren van netwerk, hard- en software storingen.
Heb je
•
•
•
•
•

Afgeronde NATIN-opleiding of een daaraan gelijkwaardige studie
Basiskennis over Informatica. Windows 10 en Windows Server 2016
Minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
Kennis van MS-Office softwarepakketten
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Ben je
Een team speler die goed weet samen te werken? Heb je affiniteit met Informatica? Blijf je ook onder
druk goed presenteren en het belang van je klant vooropstellen? En heb je daarnaast aandacht voor
details met duidelijk vermogen tot probleemanalyse en oordeelsvorming? Wil je zelf ook groeien in je
functioneren?
Dan nodigen we je uit te reageren op deze oproep om onderdeel te willen worden van ons hecht team
en samen met ons de bank tot grotere hoogtes te leiden.
Wij bieden je
• Een goed salaris op basis van opleiding en ervaring
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Doorgroei mogelijkheden
Wilt u deel uitmaken van ons gemotiveerd team, richt dan uw sollicitatiebrief binnen 2 weken voorzien
van CV ter attentie van de afdeling Human Resource, Tourtonnelaan # 33 of via email op het
emailadres: humanresources@southcommbanknv.com.Voor informatie kunt u bellen naar 474533.

