Nimeto Utrecht is dé mbo-vakschool met ca. 1500 studenten van creatieve ruimtemakers. Op onze
school werken ongeveer 140 medewerkers die met passie hun vak uitvoeren. Vakmensen die
studenten leren hoe je vormgeeft aan de ruimte om je heen. De ruimte waarin je woont, werkt,
winkelt en ontspant. Of het nou gaat om een huis of een winkel, om ontwerp, inrichting, onderhoud
of communicatie. Om vorm te geven aan de ruimte in de wereld om ons heen hebben we vakmensen
nodig. Zelfbewuste, creatieve ruimtemakers die precies weten wat ze doen. Zulke mensen leiden wij
op. Zulke mensen werken bij ons.
Met een compact team van specialisten zorgt de afdeling ICT voor bijna alle digitale en technische
diensten en producten bij Nimeto. Een klein, maar hecht team wat in de loop der jaren steeds meer
te doen heeft en anderzijds steeds meer diensten automatiseert. Voor de ICT-afdeling zijn wij per 1
september op zoek naar een:

Servicedeskmedewerker ICT (0,8-1 fte)
Wat ga je doen
Als Servicedeskmedewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor ICT-vragen van onze studenten en
medewerkers. Het ene moment sta je achter de servicedesk om een student advies te geven over
software en geef je digitale middelen uit. Het andere moment help je een collega op zijn/haar
werkplek met ICT-ondersteuning. Ook ben je betrokken bij de ICT-taken bij externe evenementen. En
dat doe je allemaal met een glimlach want onze servicedesk is klantvriendelijk en behulpzaam.
Natuurlijk doe je dit niet alleen maar samen met het ICT-team bestaande uit vier andere collega’s.
Kortom, een dynamische en uitdagende functie waarbij jij je geen moment hoeft te vervelen.
Wat vragen we van je
• Dat je een flexibele en zelfstandige werkhouding hebt
• Dat je een doorzetter bent
• Goede communicatieve vaardigheden
• Dat je het leuk vindt om je continue te blijven ontwikkelen in je vakgebied
Wat neem je mee
•
•
•
•

Minimaal een mbo- diploma in de richting van ICT
Relevante werk- en/of stage-ervaring
Ervaring met de volgende applicaties: Office 365 (online) producten, TOPdesk
Kennis van iOS, OSX en Windows besturingssystemen

Wat bieden wij jou?
Saai is het bij Nimeto nooit. Als creatieve vakschool zijn wij continue in beweging. Dat geeft je
vrijheid om te experimenteren, te ontdekken en daarmee ruimte te geven aan je eigen ontwikkeling.
Bij Nimeto vind je een informele cultuur, levendigheid door onze leuke en creatieve studenten en
collega’s.
Wij bieden;
•
Een boeiende, uitdagende baan op een unieke en creatieve vakschool.
•
Voor deze functie geldt een inpassing in schaal 6 (cao mbo).
•
Nimeto helpt je verder ontwikkelen.

•
•
•

Nimeto kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Arbeidsvoorwaarden volgens de Cao mbo (o.a. pensioen ABP tegemoetkoming ziektekosten)
Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.

Sollicitaties
Ben je geïnteresseerd, dan horen we dat graag! Stuur je sollicitatie voor 4 juli 2021 via e-mail aan de
HR afdeling van Nimeto (HR@nimeto.nl). Heb je vragen over de vacature? Mail dan naar Jelle van
Baggem aanvoerder van het ICT team (j.vanbaggem@nimeto.nl)

