Trainee Client Services (IT) (32/40 uur p/w)
Is IT jouw passie en wil je als Trainee Client Services (IT) een bijdrage leveren aan de inrichting
van werkplek omgevingen, desktops, laptops, mobiele telefoons, printers en
conferencerooms? Dan spreekt deze stage je zeker aan!
Als Trainee Client Services vervul je een belangrijke rol binnen de afdeling Client Services EMEA. In deze
uitdagende functie houd je je als Trainee Client Services onder andere bezig met het complete deployment-,
werkplek-, en ondersteunings proces voor de IT systemen in de gehele EMEA regio (Europe, Middle East and
Africa).
Als Trainee Client Services ga je onder andere invulling geven aan werkzaamheden als: het uitrollen van nieuwe
desktops, laptops, het configureren van mobiele apparaten, problemen oplossen bij de gebruikers van de
verschillende IT systemen en ondersteuning bieden aan gebruikers van de verschillende IT systemen. Alle
werkzaamheden die je gaat uitvoeren, dien je te registreren in Service Now (ticket systeem).
Ben jij onze ideale nieuwe collega?
e
e
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Wij zoeken een 2 , 3 of 4 jaars MBO student ICT die vanaf september 2017 voor een periode van 10 tot 20 weken
(is bespreekbaar aan de hand van beschikbaarheid) stage wil komen lopen. Daarnaast ben je proactief, sociaal,
gedreven, service gericht, je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift en
daarnaast ben je flexibel en accuraat. Beheersing van de Engelse taal is een pre. Vind je het leuk om mee te
denken over nieuwe initiatieven? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Zijn wij jouw ideale stageplek?
Herbalife is opnieuw uitgeroepen tot een Great Place to Work in 2017. Wij vinden het belangrijk dat iedereen
dagelijks met plezier naar het werk gaat. Herbalife biedt een uitdagende stage in een professionele en informele
werkomgeving. Verder staat zelfontwikkeling hoog in het vaandel en bieden wij de mogelijkheid om je eigen
ideeën uit te voeren.
Over Herbalife
Herbalife is een internationale beursgenoteerde organisatie met een eigen ontwikkeling en distributie van
hoogwaardige producten ten behoeve van gewichtsbeheersing, sportvoeding en persoonlijke verzorging. Een
verkoopteam van meer dan 3 miljoen onafhankelijke members verkoopt Herbalife producten in meer dan 90
landen wereldwijd.
In Venray is het EMEA distributiecentrum (EDC) gevestigd en met 260 medewerkers dragen we zorg voor de
distributie naar individuele members binnen Europa en naar andere Herbalife distributiecentra wereldwijd.
Neem een kijkje in ons distributiecentrum op http://bedrijf.herbalife.nl/herbalife-nederland.
Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd? Stuur je motivatie en CV voor 2 februari 2018 naar jobsnetherlands@herbalife.com.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Clim de Koning, Senior Engineer Client Services EMEA via
telefoonnummer 0478-551596.
Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op www.herbalife.nl.

