Junior Projectleider Telecom
Als junior projectleider bij Advitronics Telecom zorg je ervoor dat het proces van het installeren van
een nieuwe telefonieoplossing bij de klant vlekkeloos verloopt.

Je plant en stuurt aan

Je bewaakt het proces

Velp, Noord-Brabant

40 uur

Je denkt oplossings- en klantgericht
MBO/HBO

Bij wie ga je werken?
Je gaat werken bij de specialist in telecommunicatie voor de eerstelijnszorg. Dat zijn we al 28 jaar.
Onze kracht en focus ligt in een hoog kwaliteitsniveau en een sterke servicegerichtheid. We
verkopen telefonie-oplossingen aan zakelijke MKB klanten, met name aan eerstelijnszorgverleners
(o.a. huisartsen, gezondheidscentra, apotheken, fysiotherapeuten en tandartsen). Het is ons doel om
dé voorkeursleverancier te zijn van deze doelgroep en onze klanten volledig te ontzorgen in hun
telefonische bereikbaarheid. De afdeling waarin je komt te werken bestaat uit 4 projectleiders,
inclusief jou.

Jouw werkzaamheden binnen het Advitronics Team
 Je bent verantwoordelijk voor de complete coördinatie van projecten vanaf het moment dat
je collega verkoop binnendienst de klant overdraagt aan jou, dus van opdracht tot en met de
oplevering.
 Je stuurt continue op techniek, kosten en doorlooptijd.
 Je bent resultaatgericht, je kunt goed zelfstandig werken en je weet precies wat er nodig is
om projecten vlekkeloos te laten verlopen.
 Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten gedurende de looptijd van projecten

Wat we van jou vragen
 Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau
 Je hebt een technische opleiding gedaan, bij voorkeur op het gebied van Telecom, ICT of
Elektrotechniek
 Je hebt werkervaring in een gelijkwaardige functie en/of aantoonbare kennis van VoIPtechniek, telefooncentrales en infrastructuur
 Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse taal
 Je werkwijze is sterk analytisch, gestructureerd en accuraat
 Je denkt en handelt klant- en oplossingsgericht
 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel

Wat we je bieden








Gedegen inwerkperiode door enthousiaste collega’s
Doorgroeimogelijkheid naar de functie van projectleider
Een marktconform salaris
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
We doen veel aan kennisoverdracht zowel intern als bij leveranciers
Een prettige werksfeer
Actieve personeelsvereniging

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Solliciteren en vragen
Stuur je sollicitatiebrief voorzien van je motivatie en cv naar
Ellen Poelen: epoelen@advitronics.nl
Voor vragen kan je Ellen bereiken op 0486 – 478888

