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Hypsos in Soesterberg is op zoek naar: 

ICT Support medewerker 

Als ICT-Support medewerker bij Hypsos in Soesterberg ben je het aanspreekpunt voor je collega’s over 
uiteenlopende IT-zaken, aan de werkplek of via de telefoon als collega’s thuiswerken of op locatie werken. Je 
biedt ondersteuning op het gebied van de IT-systemen, (kantoor)applicaties, werken in de cloud, hardware, 
smartphones en alle randapparatuur. In deze baan heb je dus afwisselend werk en je hebt veel contact met al je 
collega’s om ze op een manier ICT ondersteuning te geven. 

Dit ben jij 

• Je vindt het leuk om collega’s uit de brand te helpen met jouw ICT kennis 

• Je bent daadkrachtig en toont initiatief, als je het antwoord nog niet weet, kom jij er wel achter; 

• Je durft verantwoordelijkheid te nemen; 

• Je vind het leuk om zowel in teamverband als zelfstandig te werken; 

• Je hebt een afgeronde MBO - opleiding ICT; 

• Je hebt min. 2 jaar relevante werkervaring als 1e of 2e lijn Support Medewerker 

• Je kent de allerlaatste versies van software en IT systemen; 

• Je bent communicatief en beheerst ook de Engelse taal prima 

Dit krijg je 

• Marktconform Salaris 

• opleidingen om je kennis up-to-date te houden  

• Pensioenregeling 

• Reiskostenvergoeding 

• Een arbeidscontract met een CAO van de tentoonstellingsbedrijven 

Hier ga je werken 

Hypsos bedenkt, ontwerpt en bouwt museale inrichtingen, tentoonstellingen, beursstands, evenementen en 
winkelinrichtingen. Met vestigingen in Soesterberg, Moskou, Dubai en Hong Kong mogen we ons tot de top van 
onze branche rekenen. Wereldwijd zetten wij ons in voor diverse mooie ondernemingen als Heineken, GSK, 
Capgemini, Nutricia, Boskalis, Shimano, ABN AMRO en Auping.  
In Soesterberg werken ongeveer 100 vakmensen, deels in de productie werkplaats, deels op kantoor in 
uiteenlopende functies als ontwerper, projectmanager, project assistent, engineer, calculator, noem maar op. 

Solliciteren 

Iets voor jou? Stuur dan je motivatie, foto en CV naar Ingrid Schat, i.schat@hypsos.com. Op onze website vind je 
voorbeelden van projecten die wij bedenken, ontwerpen en maken. Vragen? Bel met Ingrid Schat,  
0346-357500, zij vertelt je alles over de functie en Hypsos. Je sollicitatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. 
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