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"IK BEN NOG LANG
NIET KLAAR BIJ

IETEE." 

Mijn naam is Bjorn, 25 jaar en heb een afgeronde
MBO 4 opleiding ICT Systeembeheerder. Na het
behalen van mijn diploma ben ik blijven hangen
bij het bedrijf waar ik stage had gelopen en heb ik
mezelf verder ontwikkeld. Na ruim 3 jaar werd
deze ICT-omgeving voor mij te klein. Ik wilde
graag verder groeien en meer zien. Werken op
projectbasis in de detachering bied hierin veel
mogelijkheden. Zo ben ik bij IeTee terecht
gekomen. 

"Ik wilde graag verder groeien en meer
zien."

De diversiteit bij IeTee is erg leuk. Je komt overal
en nergens. Bij mijn vorige werkgever zat ik altijd
op dezelfde locatie en deed ik dagelijks dezelfde
werkzaamheden. Nu krijg ik de kans om bij drie
verschillende klanten werkzaamheden uit te
voeren. Mijn weken zijn hierdoor gevarieerd en
iedere dag leer ik weer iets nieuws. Wat ik bij de
ene klant leer, kan ik bij de andere weer
toepassen en vice versa. 

Daarnaast krijg ik de mogelijkheid mezelf te
certificeren. Afgelopen oktober heb ik mijn MD-
100 - Windows 10 certificaat behaald en
binnenkort staat MD-101 op de planning, gevolgd
door MS-100 en MS-101.

Ik haal de meeste voldoening uit mijn werk door
nieuwe dingen te leren, proactief aan de slag te
gaan en dingen te kunnen oplossen voor andere
mensen. Natuurlijk is het altijd wel weer even
spannend om in een nieuwe ICT-omgeving binnen
te komen. Iedere organisatie gebruikt weer andere
systemen. Ondanks dat het soms even schakelen
is, zie ik het als een uitdaging. 

Over 5 jaar hoop ik nog steeds bij IeTee werkzaam
te zijn. Ik hoop dan nog meer kennis en ervaring te
hebben opgebouwd. Ik wil steeds beter mee
kunnen denken aan oplossingen en sneller
kunnen schakelen bij verschillende klanten en
binnen verschillende omgevingen.

"Ik ben nog lang niet klaar bij IeTee." 

Bij IeTee zit ik op mijn plek en zal het niet snel saai
worden. Ik ben mijn werkgever dan ook erg
dankbaar dat zij in mij investeren en ik de
opleiding MCSA 365 mag volgen. Ik hoop dat ik in
de toekomst IeTee kan “terugbetalen” door nog
meer voor IeTee en haar klanten te kunnen
betekenen. 


