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On-site support engineer 
 

Gezocht  
3-it is voor een klant op zoek naar een enthousiaste medewerker die On-Site 
Support als een uitdaging beschouwt. Ben jij de gedreven professional die daarnaast 
beschikt over goede contactuele eigenschappen? Heb je een uitgesproken interesse 
en stevige basis in alles wat met IT-Infrastructuur te maken heeft? Haal je 
voldoening uit een grote verscheidenheid aan klanten? Schrikt het je niet af om 
regelmatig op de baan te zijn?  

Dan heeft 3-it een uitdaging op maat voor jou!   

Jouw taken  
 Dagelijks beheer van de IT-omgeving 
 Systemen in de IT-omgeving installeren en zorgen dat deze operationeel 

worden 
 Ondersteuning bieden voor verzoeken en incidenten bij klanten. 
 IMAC (install/move/add/change) - aanvragen van de klant behandelen 
 Kleine programma’s en processen ontwikkelen met als doel snel en efficiënt 

oplossingen te bieden voor de klant. 
 Documentatie, instructies, procedures & kennis up-to-date houden.  
 

Jouw skills  
 Je hebt een IT-gerelateerde opleiding gehad  
 Resultaatgerichte, no-nonsense aanpak 
 Passie voor IT-omgevingen 
 Ambitie om verder te groeien 
 Degelijke technische IT-kennis van hardware, Windows en Office. 
 Je spreekt Nederlands en Engels. 
 Communicatief, sociaal en klantgericht. 

 

Locatie klant  
Ham-Brussel 
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Wie is 3-it ?  
Al sinds 2007 ondersteunt 3-it kmo’s, ondernemers en organisaties in hun complete 
IT-behoefte. We zijn er wanneer je ons nodig hebt. Om je te adviseren, te 
ondersteunen en oplossingen aan te reiken. Want uiteindelijk draait IT om mensen. 
Een bewuste keuze voor zekerheid dus, maar niet voor overbodige kosten. We 
vinden het namelijk belangrijk om op maat te werken. Geen dure servicecontracten, 
maar wel een onmisbare IT-zekerheid.  

Kortom: ons netwerk van mensen zorgt voor jouw netwerk én je mensen.  

Bij 3-it werkt het volledige team samen als een grote familie. Toch zijn de profielen 
die er werken erg gevarieerd. Wat hebben we gemeen? De passie voor alles wat met 
IT te maken heeft. Samen ondersteunen we diverse ondernemingen in hun IT-
noden en tillen we hen naar een hoger niveau. We zetten technologie om in 
begrijpelijke en toepasbare oplossingen. Iedereen is verschillend, maar we werken 
als een soepele machine aan een gemeenschappelijk doel. En net dat maakt ons zo 
sterk. We kennen elkaar door en door, vullen elkaar aan waar nodig, weten dat we 
op elkaar kunnen rekenen en vragen elkaars hulp bij uitdagingen. Bovendien 
organiseren we regelmatig opleidingen om de skills van ons team nog verder te 
ontwikkelen. Ben jij het puntje op onze i? Ben je kortom loyaal, deskundig, 
gemotiveerd en zot van IT? Bekijk dan zeker onze openstaande IT-vacatures. 
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