Simulator supportmedewerker
Functieomschrijving:
Ga jij met ons de Virtual Reality uitdagingen aan en help je graag problemen oplossen bij onze
klanten? Werk je graag aan innovatieve projecten? En heb of doe je een opleiding in electrotechniek
op MBO niveau en heb je interesse voor ICT. Bel of mail ons dan!
Voor het versterken van ons service en supportteam zoeken wij per direct een supportcollega.
Afhankelijk van de situatie werk je zelfstandig of samen met andere collega’s in binnen- en buitenland.

Functie-eisen
Supportmedewerker 32-40 uur
Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een MBO opleiding, bij voorkeur richting electrotechniek
Je hebt interesse of ervaring met ICT
Je hebt ervaring met voorraadbeheer
Je bent klantgericht
Spreekt Engels
Je bent punctueel
Je bent flexibel
Je kunt zelfstandig werken
Jij bent op zoek naar een uitdaging met veel vrijheid
Enthousiaste teamplayer

Ga jij met ons de uitdaging aan om je vaardigheden naar een hoger niveau te brengen?

Bedrijfsprofiel
Wie zijn wij?
Green Dino is een simulatie ontwikkelaar sinds 1994. Inmiddels bestaat het team uit getalenteerde 3D
specialisten, programmeurs en supportmedewerkers. Nu en in de nabije toekomst leveren we
innovatieve softwareoplossingen voor o.a. autonoom vervoer en educatieve games. Wij bieden een
afwisselende baan waarin je veel contact hebt met onze klanten in binnen en buitenland.
Taken/werkzaamheden:
• Support en servicewerkzaamheden bij klanten en op ons bedrijf
• Meedenken en uitvoeren van nieuwe hardware toepassingen
• Opbouwen en testen van simulatoren
• Signaleren en verhelpen van computerstoringen
• Installeren van software en netwerken
• Ondersteuning bij verhuur en demonstraties
• Voorraadbeheer

Wij bieden jou:
•
•
•
•

Informele, energieke werksfeer met leuke collega’s
Veel verantwoordelijkheid en afwisseling in je werkzaamheden
Nieuw kantoor op de bruisende campus van Wageningen
Een aantrekkelijk salaris

Hoe kun je reageren?
We ontvangen graag je CV met motivatie op info@greendino.nl.
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