
 
 

 
NSI zoekt Stagiair(e) ICT 
 
De positie 
 
NSI N.V. is beursgenoteerde onderneming met een focus op de Nederlandse kantorenmarkt. De 
doelstelling is om met haar sterke en efficiënte organisatie een maximaal resultaat voor 
aandeelhouders te realiseren. Dit doen we door waarde toe te voegen met proactief asset 
management en het herinvesteren van kapitaal, ondersteund door een sterke balans. 
 
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een Stagiair(e) ICT (m/v). 
 
De Stagiair(e) krijgt de volgende verantwoordelijkheden: 

1. Bieden van inhoudelijke ondersteuning aan gebruikers tav Office en Office365 omgeving; 
2. Denkt mee over inrichting en verbeteren gebruik van Sharepoint online, intranet, OneDrive, Skype; 
3. Verantwoordelijk voor het oplossen, opvolgen en documenteren van incidenten die samenhangen 

met het gebruik van werkplekken; 
4. Verantwoordelijk voor hardware matige werkplek ondersteuning; 
5. Communiceert met diverse leveranciers; 
6. Stelt productbeschrijvingen en gebruikershandleidingen op; 
7. Schrijft (mede aan) acceptatietestplannen en implementatieplannen; 
8. Verantwoordelijk voor uitvoeren en begeleiden van acceptatietests; 
9. Verantwoordelijk voor beheren, prioriteren en verwerken van wijzigingsverzoeken tav werkplekken; 
10. Draagt zorg voor installatie van hardware en gereed maken van iPhones; 
11. Verantwoordelijk voor introduceren van werkplek aan nieuwe medewerkers; 

De eisen 
 
§ Relevante HBO opleiding; 
§ Ervaring met een eerdere stage; 
§ Uitstekende kennis en vaardigheid met diverse ICT systemen en ERP systemen; 
§ Sterke analytisch- en procesmatig inzicht en organisatorisch goed; 
§ Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (zowel mondeling, schriftelijk); 
§ Is hands-on, handelt pragmatisch en is gefocust op het aandragen van de juiste oplossing t.b.v. 

een optimaal resultaat en weet deze ook concreet te realiseren. 
 
Meer weten over NSI? 

Kijk dan even op www.nsi.nl 

 
Meer informatie/solliciteren 
 
Wil jij deel uitmaken van onze organisatie en ben je enthousiast over bovenstaande functie? Mail dan 
je CV en een korte motivatie t.a.v. solliciteren@nsi.nl. Aarzel niet om bij vragen contact op te nemen 
met Corné Stam, 020-763 0300. 


