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Ben je op dit moment bezig met een IT-gerelateerde studie? Zoek je een vette meewerkstage waar je de kans
krijgt om te leren van IT-profs?
Kom dan eens langs bij LetmedoIT voor een lekkere bak koffie! Wij zijn namelijk op zoek naar iemand die één
van onze Cloud Regisseur Teams kan komen versterken.
Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar goede cloudoplossingen. LetmedoIT speelt hier met de nieuwste
technologieën en snelste professionals op in. Omdat we continu up-to-date willen blijven, zoeken we iemand die
de laatste ICT-ontwikkelingen begrijpt en snapt dat stilstaan geen optie is.

WAT JE GAAT DOEN
Tot je kerntaken en verantwoordelijkheden behoren:





Samen met het Cloud Regisseur Team onze klanten supporten met onze diensten;
Ondersteunen bij installatie, beheer, ontwikkeling en testen van onze hard- en software;
Samenwerken in Cloud Regisseur Team waarin je samen projecten oppakt;
Je gaat eigen doelen stellen en deze bespreken in de stand-ups.

HOE JE DIT GAAT DOEN
Als IT-stagiair werk je in één van onze Cloud Regisseur Teams. Samen met collega’s werk je scrum-based aan
verschillende user stories. Je doel: het creëren van klantwaarde middels hoogwaardige en moderne oplossingen.
Binnen LetmedoIT stimuleren collega´s elkaar om continu in de leermodus te staan. Wij leren van elkaar door
middel van opleiding en training. In Failure & Learning sessies leren wij van onze fouten en proberen we onszelf
continu te verbeteren. Ook leren collega’s van elkaar in onze maandelijkse leer- en chill avonden.
Je zal begeleid worden door onze Cloud Regisseur. Met hem kun je overleggen over je doelen en
werkzaamheden. Daarnaast zal hij er ook voor je zijn als je opdrachten vanuit je opleiding mee krijgt.

ERVARING EN SKILLS DIE JE NODIG HEBT
Dit ben jij:







Je doet een HBO- of Universitaire opleiding op gebied van ICT.
Ben je net even wat meer communicatief vaardig dan je studiegenoten? Dat komt goed uit! We vinden
dit namelijk belangrijker dan je ervaring en skills.
We zoeken iemand met karakter! We zijn erg close met onze klanten en kennen iedereen persoonlijk.
Daarom willen we graag collega’s die door middel van hun eigen karaktereigenschappen klanten kunnen
binden en bedienen.
Daarnaast neem je initiatief, ben je creatief en integer en heb je respect voor anderen
Je kunt in teamverband én zelfstandig werken.

WAT WIJ BIEDEN







Je krijgt de kans om aan de gaafste en meest uitdagende IT-projecten bij de grootste klanten van
LetmedoIT mee te werken.
Het is een uitdagende stage binnen een professionele en sterk groeiende, maar platte organisatie.
Collegialiteit en samenwerken bepalen de sfeer. We werken in een open ruimte en iedereen denkt graag
met je mee. Daarnaast staan we altijd open voor nieuwe ideeën.
Binnen LetmedoIT wordt persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd en innovatie gewaardeerd. In andere
vacatures zie je vergelijkbare uitspraken. Wij ondersteunen dit echter met concrete acties:

Je krijgt de kans om aan de meest uitdagende projecten bij de klanten van LetmedoIT te
werken;

Je leert van collega’s;

Je daagt jezelf uit je te verbeteren gedurende de dagelijkse standups en tweewekelijkse
retrospectives;

Je krijgt een begeleider met minimaal HBO-niveau waarmee je kunt sparren over je
opdrachten.
Contract en Secundaire arbeidsvoorwaarden

Stagevergoeding van ongeveer 350 euro per maand.

Fulltime of parttime stage

Heerlijke lunch, verzorgd door Bar Beton én niet onbelangrijk: goede koffie!

Iedere week gezellige vrijdagmiddagborrels met een keer per maand een uitgebreide borrel.

Uitjes! Binnenkort gaan we bootje varen, biertje drinken en laatst hebben we erg genoten van
een spannende escaperoom.

WAAR JE GAAT WERKEN
Ons prachtige kantoor ‘De Pyth’ ligt net buiten het centrum van Utrecht naast Knooppunt Rijnsweerd. Dit is goed
te bereiken met de bus die om de 2 minuten vanuit Utrecht Centraal naar bushalte Rijnsweerd Noord rijdt.
Daarnaast is het vanuit het centrum van Utrecht een paar minuten fietsen.
Adres
LetmedoIT
Pythagoraslaan 101
5394 BB Utrecht
Check Google Maps voor onze locatie op de kaart.

REAGEREN
Geïnteresseerd of vragen? Neem dan contact op met Eva Strengers (IT Recruiter) via eva@letmedoit.nl of bel
030-2985229.

