NES TE R ZOEKT EEN...

M BO-stagia i r I CT
Nester is op 1 juli 2020 ontstaan uit een fusie van Woningstichting Domus en WoonGoed
2-Duizend. Een nieuwe organisatie dus maar met een rijke historie! Nester is een sociale
huisvester die een thuis biedt aan mensen in Midden-en Noord-Limburg. Niet alleen als
verhuurder maar ook als werkgever bieden wij een warm nest.

We zoeken een stagiair
ICT.
Is het wat voor jou?
Nester is nog volop in ontwikkeling en continu
bezig haar ICT-diensten uit te breiden en te
optimaliseren. De ICT-mogelijkheden moeten
aansluiten op de behoefte van de (interne) klant
en daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken!
We zoeken een gedreven, pro-actieve mbo
ICT-student, die graag achter schermen maar
ook voor mensen werkt. Je bent inlevend,
klantgericht en probleemanalytisch.

Wat doet een stagiair
ICT?

What’s in there for you?
Bij ons voel je je thuis. Je mag meekijken en
meedenken als een echte Nester en hoort er
ook helemaal bij. Ondanks de korte duur zal je
inzicht krijgen wat het belang is van een goede
ICT infrastructuur. Wij bieden een leerzame en
leuke stageperiode inclusief:
• Een stagevergoeding van € 500,- per
maand.
• Een goede begeleiding
• Ruimte om je zelf te zijn, te ontwikkelen én
natuurlijk te leren.

Waar houdt een stagiair ICT bij Nester zich nou
de hele dag mee bezig?
•
•
•
•

Je ondersteunt de afdeling ICT in hun
dagelijkse werkzaamheden.
Je inventariseert de ICT infrastructuur
binnen onze organisatie
Je werkt aan de verbetering van de
bestaande producten en dienstencatalogus.
Je beheert de technische documentatie.
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Een echte Nester
Nester heeft meerdere werkwaarden maar bij een medewerker
ICT zitten deze eigenschappen in het bloed:

Je leert van je
fouten

Je pakt aan en laat
pas los als alles
geregeld is.

Je denkt in
mogelijkheden met
de klant mee.

Je blijft leren

Word je hier enthousiast van?
Voor vragen over de inhoud van deze functie kun je terecht bij Ad Mannot, functioneel beheerder. Hij is
bereikbaar via 06 - 54 37 77 30.
Ben je geïnteresseerd in deze meeloopstage en herken je jezelf in het profiel? Stuur dan jouw sollicitatie
(motivatiebrief en CV) naar sollicitatie@nester.nl.

Je hebt gereageerd en dan?
Op basis van de reacties maken wij een selectie en nodigen we je uit voor een gesprek. Wie weet ben jij
onze nieuwe stagiair!

077 - 476 77 77
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