IT meewerkstage
Koninklijke Verkade is per direct op zoek naar een stagiair(e) om de IT afdeling voor een periode van
minimaal vijf maanden bij het inventariseren en beheren van ons netwerk te ondersteunen.
Als IT stagiair(e) ben je werkzaam op de afdeling IT in Zaandam en houd je je onder andere bezig met
de netwerkinfrastructuur van Verkade. Je krijgt de mogelijkheid om mee te draaien bij een sterke Amerk organisatie en werkt nauwe samen met het IT team en andere afdelingen zoals de Technische
Dienst/Engineering.
Er is behoefte de diverse problemen te analyseren en oplossingen aan te dragen om op die manier de
interne netwerken te optimaliseren en een hoge beschikbaarheid te kunnen garanderen.

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden
Ondersteunen in dagelijkse operatie, waaronder:
• Inventariseren van het netwerk;
• Begeleiden van de migratie van een Nortel/Avaya omgeving naar Cisco;
• Controleren en kopiëren van de netwerk configuratie in de productie omgeving;
• Oplossen van netwerk- en niet netwerk gerelateerde storingen;
• Bijhouden van administratie en managementinformatie;
• PC- en gebruikerssupport op basis van ons incident management systeem.
Naast het brede scala aan werkzaamheden is er tijdens je stage volop ruimte voor jou persoonlijke
ontwikkeling.

Wie jij bent
Je studeert MBO niveau 4 netwerkbeheer en voldoet aan volgende eisen:
• Kennis van netwerk engineering (Cisco configuratie, netwerk infrastructuur).
• Kennis van O365 en gerelateerde applicaties
• Nederlands en Engels vloeiend in woord en geschrift
• Franse taalvaardigheid is een voordeel
• Bereidheid tot enkele korte zakenreizen naar Frankrijk
Mede studenten zouden je omschrijven als communicatief vaardig en stressbestendig. Daarnaast ben
je gemotiveerd, enthousiast en beschik je over een proactieve instelling. Je hebt een duidelijke ‘Can
do’ en ‘Will do’ mentaliteit. Je kunt goed omgaan met klanten, bent accuraat en veerkrachtig.
Je bent beschikbaar voor minimaal 5 maanden om mee te werken. De stage is vijf dagen per week in
Zaandam met de mogelijkheid om flexibel en zelfstandig te werken aan een stageopdracht.

Wat biedt Verkade jou?
Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal FMCG-bedrijf met bekende
Nederlandse merken. De bedrijfscultuur is informeel, met veel aandacht voor teamwork en resultaat.
Je wordt onderdeel van een enthousiast team en staat in direct contact met verschillende interne
afdelingen. Daarnaast zal je een divers takenpakket krijgen, waarbij gefocust wordt op jouw
ontwikkeling. We bieden een stagevergoeding van €300,- per maand op fulltime basis.
Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar werkenbij@pladisglobal.com onder vermelding van ‘sollicitatie IT
meewerkstage’.
Voor vragen over de vacature kan je contact opnemen met Willem Brandsma op telefoonnummer 075
– 6556 380.
- Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld -

