Dankzij IT1 kan ik mezelf op een flexibele
manier technisch en professioneel verder
ontwikkelen. En dit alles in een omgeving
waar fun@work centraal staat.

Door een doorgedreven dialoog tussen klanten en onze IT1 specialisten kunnen wij steeds oplossingen aanbieden op maat. Dit zorgt
voor een job die veel voldoening geeft en steeds afwisselend is.

IT1 geeft jonge mensen met ambitie alle
kansen en tools om het professioneel waar te
kunnen maken.

Met IT1 kreeg ik de opportuniteit om te
starten in de sector die ik wou ondanks
mijn geringe voorkennis. Ik kan hen enkel
bedanken voor de kansen die ik hier krijg!
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IT1 – Uw weg naar succes!
Ontdek de talloze mogelijkheden van de sterk groeiende IT-sector
en krijg een strategische rol binnen het bedrijfsleven.
Waarom IT?
•
•
•
•
•

Énorme groei
Werkzekerheid
Strategische rol binnen het bedrijfsleven
Verantwoordelijkheid
Competitief Salaris

IT1 Values
•
•
•
•
•

Flexibiliteit
Cutting-edge knowledge
Team spirit
Business development
Ambitie

IT1 Certificaten:
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Gold Certified Partner
HP Platinum Partner
HPE Gold Partner
Veeam Software Partner
VMWare Enterprise Solution Provider
Awingu Premium Certified Partner
Cisco Certified Reseller

Waarom IT1?
IT1 als gevestigde waarde in de sector met een
jeugdige startup cultuur!
Volg opleidingen in jouw interest fields en vergroot je eigen marktwaarde.

IT1
IT1 is gevestigd te Dendermonde en Gentbrugge.
Wij bestaan 23 jaar en maken deel uit van de
QCOM Group <<Quality Computer Group>>
Enkele vooraanstaande computerbedrijven met
een uitstekende reputatie, zowel wat kwaliteit als
service betreft!
Onze sterke groei is te wijden aan de gestroomlijnde samenwerking van ons jong dynamisch
team dat dagelijks klaar staat om de klant
(KMO’s, overheidsinstanties en onderwijsinstellingen) een totaaloplossing op maat te leveren.

Beheer je eigen klantenportfolio en verbind op
maat gemaakte oplossingen door samen te werken met multinationals & IT-goeroes.
Ontplooi je eigen talenten onder toezicht van
onze CEO, OVL jonge ondernemer van het jaar
2012!
Werk samen met een jong dynamisch team en
ontwikkel innovatieve oplossingen.

Vacatures
•
•
•
•
•

In- en External Account Manager
Internal Engineer
Junior & Senior System Engineer
Freelance Cisco CCNA (Security) lesgever ICT
Security Specialist
First Line Engineer (Helpdeskmedewerker)

Bezoek ons op http://www.IT1.be/jobs

