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FLEXO Manpower  Services is een uitzendbureau dat gespecialiseerd is in werving en selectie van functies voor 
onbepaalde tijd alsmede voor functies op uitzendbasis. Het kantoor te Aruba is voor een van zijn opdrachtgevers op 
zoek naar kandidaten voor de functie van: 
 

ALLROUND ICT MEDEWERKER 
Dienstverband: in overleg parttime of fulltime 

 
Opdrachtgever 
De opdrachtgever is een informatie technologie bedrijf dat zich bezig houdt met alle computer gerelateerde 
technologieën zoals; netwerken, hardware, software, internet of mensen die werken met deze technologie. De focus 
is het verlenen van hoge kwaliteit IT service en het zoeken naar unieke en simpele oplossingen, aangepast aan de 
individuele wensen van de klanten. 
 
Functie inhoud 
Als Allround ICT Medewerker ben je op afstand en/of op locatie inzetbaar. Tevens draag je er zorg voor dat de reeds 
gerealiseerde installaties en netwerken onderhouden worden. Binnen de functie is er veel vrijheid en er wordt zowel 
zelfstandig als in teamverband gewerkt. Je houdt je bezig met aanleg en afmonteren van netwerkbekabeling, het 
bijhouden van documentatie procedures, het aannemen, registeren en oplossen van meldingen. Tevens dien je 
voorraad en/of producten op te halen en af te leveren bij klanten.  
 
Functie-eisen 

• ICT-opleiding HBO of MBO 4 

• Aantoonbare werkervaring in de ICT 2-5 jaar 

• Uitgebreide kennis van: 
o Microsoft Windows Server 2008R2, 2012R2, 2016 
o Windows 7, 8, 10 Pro & Enterprise 
o Exchange Server 2010, 2016 
o Exchange Online 
o Office 365 Enterprise 
o Active Directory / Azure Active Directory 

• Talen: Nederlands en Engels spreken en schrijven, Papiamento spreken 

• In bezit zijn van rijbewijs B en beschikken over eigen vervoer 

• Klantvriendelijk, puncteel, technisch inzicht, leergierig, collegiaal en goede communicatievaardigheden 
 
Geboden wordt 

• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Salaris in overleg en afhankelijk van opleiding en ervaring 

• Uitdagende en afwisselende opdrachten 

• Persoonlijke begeleiding 

• Flexibele werkuren 

• Bij positieve evaluaties na de uitzendperiode vast contract 
 
Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie neem gerust contact met ons op. Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt u e-mailen naar: 
office@flexomanpowerservices.com. De voorkeur gaat uit naar Arubanen die willen remigreren en kandidaten die niet 
vergunningsplichtig zijn. 

 


