ICT Support stage
bij Lan Handling Technologies
Klaar voor de kickstart van jouw carrière?
Standplaats: Berkel-Enschot

Volg jij een mbo-opleiding in de richting van ICT en Mediatechnologie? Houd je van
afwisseling en zorg je graag dat alles op rolletjes loopt? Dan zijn we op zoek naar jou!

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Zodra je ’s ochtends binnen komt, start je direct je computer op. Je opent Topdesk en ziet dat er al
wat ICT-incidenten en storingen gemeld zijn. Niet leuk voor de medewerkers, maar wel gaaf voor
jou! Je gaat gelijk aan de slag, eerst het probleem achterhalen en daarna de storing oplossen. Nu je
toch op de bovenste verdieping bent, kun je gelijk de hardware voor de nieuwe Engineer aansluiten,
installeren en testen. Nu door met je opdracht… ho! Eerst even terugkoppeling in Topdesk geven.
Je geeft aan wat het probleem was en geeft nog een paar tips om dit te voorkomen in de toekomst.
Zo, weer een collega tevreden.
Na de lunchpauze zit je samen met je begeleider. Je bespreekt de handleiding die je hebt gemaakt
voor het inloggen met een tweefactor-authenticatie in Office. Je hebt wat tips en trucs gehad die je
nu weer kunt verwerken. Terug naar je opdracht. Je gaat alle mobiele toestellen (iOS en Android)
onderbrengen in Microsoft Intune (mobile device management). De opdracht bestaat uit het
configureren, documenteren, begeleiden van de gebruikers en natuurlijk het maken van de
handleiding. Je maakt flink wat meters en sluit voldaan je laptop af. Morgen weer een dag!

Jouw werkzaamheden:
•
•
•
•

Topdesk: registeren, beantwoorden en oplossen van vragen en storingen;
Mobiele toestellen (IOS/Android) onderbrengen in Microsoft Intune;
Installeren en configureren van hardware;
Vervangen en controleren van devices.

Waarom stage lopen bij Lan?

Jij lost problemen op
en helpt je collega’s op
weg

€375 bruto per
maand en reiskosten
op basis van 5 dagen
per week

Werkervaring opdoen
in een internationaal en
groeiend bedrijf

Begeleiding van
leuke collega’s
En ruimte voor eigen
initiatief

Over Lan Handling Technologies
Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerp, de constructie, samenbouw en installatie van handling- en
end-of-line (robot)oplossingen. Dat doen we voor grote internationale klanten in de
voedingsindustrie zoals Mars, Nestle, Bonduelle, Del Monte en meer. Wereldwijd hebben we meer
dan 500 systemen geïnstalleerd. Klanten kunnen bij ons terecht voor specifieke oplossingen, op
basis van gestandaardiseerde technologie.
Goed om te weten:
• We zijn onderdeel van het beursgenoteerde Hydratec Industries, met een focus op de
markten Agri & Food, Automotive en Health Tech.
• We hebben twee vestigingen in Nederland: Halfweg en Berkel-Enschot. In Berkel-Enschot
maken we technische oplossingen voor gesteriliseerde product handling.
• In totaal werken er bij ons zo’n 130 mensen, verspreid over de twee vestigingen.
Meer weten? Check onze website.

Solliciteren? Of meer weten?
Stuur je vragen of cv en motivatie naar hr@lanhandling.com. Tot binnenkort!

