
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Uitnodiging tot sollicitatie voor de functie van: 

 

IT Hardware Technician (M/V) 

 

PROLIMAX 

Prolimax BV is een jong bedrijf met een operationele locatie op het bedrijventerrein Lindenholt in 

Nijmegen. Prolimax heeft het hoofdkantoor in Shannon, Ierland. 

Prolimax beweegt zich in de hardware IT en Telecom industrie en de aktiviteiten omvatten: 

 

• Asset Management van IT en Telecom apparatuur (retour logistiek, RMA handling etc.) 

• Life Cycle Management  (End Of Life ondersteuning, dispositie etc.) 

• Supply Chain Support (re-manufacturing – systeem integratie/assemblage – distributie, etc) 

• Hardware Resale van computer hardware en telecom apparatuur 

 

Prolimax heeft een kwaliteitsborg systeem en is een ISO9001-2008 gecertificeerd bedrijf. 

Meer informatie is te vinden op: www.prolimax.com 

 

DE FUNCTIE 

Voor de aktiviteiten Asset-, Life Cycle management en supply chain support ontstaat de behoefte 

aan gemotiveerd, technisch geschoold personeel die willen meedenken en meehelpen onze 

internationale klanten tevreden te stellen. De dagelijkse werkzaamheden zijn  divers en zullen zijn 

gericht op het handelen van de retourstromen, de distributie van, de assemblage van en het 

fabriceren van specifieke computer hardware en telecom apparatuur. Kwaliteit bij de uitoefening 

van de werkzaamheden is daarbij van eminent belang.  

 

DE EISEN 

• Succesvol voltooide, of bijna voltooide, opleiding  op MBO – ICT nivo 3 of nivo 4. 

• Gedreven om alles te willen weten betreffende computer hardware en telecom apparatuur 

en daarmee samenhangende software en applicaties. 

• Spreekt, schrijft en verstaat de Engelse taal om met onze internationale klanten te kunnen 

communiceren. 

• Bereidheid tot het volgen van relevante cursussen. 

• Kennis van netwerksystemen is een pré. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DE PROCUDURE  

Prolimax wil graag in contact komen met geinteresseerden (m/v) die aan bovenstaande eisen 

voldoen. Zij  worden uitgenodigd  schriftelijk te reageren middels het sturen van een gemotiveerde 

brief met Curriculum Vitae naar een van de ondergenoemde (email)adressen. Het is van belang aan 

te geven waarom je denkt dat deze functie bij je past en waarom je het leuk vind bij Prolimax te 

werken. 

 

Indien je reactie hiertoe aanleiding geeft zul je als vervolg hierop voor een eerste gesprek medio 

April worden uitgenodigd. 

 

Nadere informatie kan worden gevonden op onze website www.prolimax.com 

 

Indien je persoonlijk informatie wilt inwinnen kun je de volgende personen benaderen: 

 

 

Dhr. G. van Groenewoud    06-22215024   gvgroenewoud@prolimax.com 

Dhr. R.Godhelp   024-8459619  rgodhelp@prolimax.com 

 

 

Prolimax BV 
 

Kerkenbos 10123 

6546BJ Nijmegen 

024-8459619 

 


