
ON-SITE SUPPORT MEDEWERKER
Ben jij een communicatief vaardige On-site Support Medewerker met een ICT  
achtergrond? Vind jij het leuk om ervoor te zorgen dat onze projecten op rolletjes 
lopen, de projectadministratie op orde is en de klanten goed geholpen worden?
Ben jij een teamplayer en wil je meegroeien met een (internationaal) snelgroeiende 
onderneming? Dan zijn wij op zoek naar jou!

In deze rol rapporteer je aan de Manager Support van ZetaDisplay BV.  
ZetaDisplay is Europees leider in Digital Signage en heeft negen kantoren in  
zes landen.

In Nederland hebben we op dit moment twee kantoren (Moordrecht en Rosmalen), 
volgend jaar betrekken we gezamenlijk een pand in omgeving Utrecht-Zuid.

Onze ambitie? De nummer 1 worden van de wereld. We vergroten ons marktaandeel 
door overnames, ontwikkeling van onze diensten en uitbouw van business.

VACATURE



WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN

DE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN 
DE ON-SITE SUPPORT MEDEWERKER ZIJN

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU

• Een inspirerende werkomgeving
• Uitdagende projecten en leuke collega’s
• Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden
• Salaris indicatie €2.300,- – €2.700,- bruto per maand op  

fulltime basis (afhankelijk van je opleiding en ervaring)
• Actieve Personeelsvereniging met leuke uitjes en acties
• 25 vakantiedagen
• Servicebus, telefoon, Ipad 

• On-site werkzaamheden uitvoeren voor afdeling Support
• Installaties uitvoeren voor afdeling Projecten
• Analyse van storingen op klantlocaties
• Sitesurvey opnames
• Inspoelen en voorbereiden hardware 
• Administratieve afhandeling van de werkzaamheden 

• Je hebt rijbewijs B
• Je bent in bezit van VCA certificaat
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
• Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
• Je hebt een positieve instelling en bent iemand die  

initiatief neemt
• Je bent communicatief vaardig in zowel de Nederlandse  

als Engelse taal
• Je bezit technische kennis van AV, Narrowcasting,  

Netwerk en Elektra
• Je hebt een sterk analytisch vermogen

MEER INFORMATIE 
OF REAGEREN
Wil je meer weten over ZetaDisplay en Digital Signage erva-
ren? Ga naar zetadisplay.nl
Heb je aanvullende vragen over deze functie?
Neem contact op met Jeroen Theuns via e-mail.

Solliciteren?

Stuur je motivatie met cv naar: 
jeroen.theuns@zetadisplay.com

Referenties in de Benelux: SNS Bank, KPN (winkels & kantoren), 
Luxaflex®, ING, Total, PwC, RAI Amsterdam, Erasmus 
Ziekenhuis, KFC, Pathé, Friesland Campina en vele anderen.

Referenties internationaal: IKEA, HEMA, Mercedes Benz, Thule,  
Keskoo, McDonalds, ARAL en vele anderen.

https://www.zetadisplay.nl 
mailto:jeroen.theuns%40zetadisplay.com?subject=Sollicitatie%20On-Site%20Support%20Medewerker

