
DAG 1 + 2

Acronis Cyber Security: 
training over back-up 

en datarecovery so�ware, 
gegeven door
Acronis zelf.

Vade Secure: 
training over email-

beveiliging van O�ice 365 met 
behulp van kunstmatige 

intelligentie.
Resello:

training in het teken van 
onze bedrijfsactiviteiten, 

het platform en de 
werkzaamheden van 

de Support Agent.

O�ice365 
Fundamentals:

training van onze partner 
Didacticum over alle details 

van O�ice 365.
DAG 3

DAG 4

DAG 5

Zo werkt het:
Kijk eerst op onze website of je enthousiast bent over de 
vacature van Cloud Support Agent.

Meld je aan voor de speeddate op 13 maart of de sessie in april 
en maak kennis met de mensen van Resello. Neem je CV mee.  

Na een positieve kennismaking start je op 1 april of 1 juni met 
een opleiding. Je volgt gedurende een week trainingen bij 
Resello op locatie.

Vind je IT cool en wil je een carrièreswitch maken
naar een baan als Cloud Support Agent?

Resello biedt twee enthousiaste en leergierige kandidaten de kans
op een overstap naar een baan in de IT.  

Op 1 april en 1 juni 2020 starten wij met een opleidingstraject 
tot Cloud Support Agent. Hier lees je meer over de opleiding 
en speeddate bij Resello in Zwolle!

Hoe verder?
Na elke trainingsdag toetsen we je opgedane kennis. Je toetsresultaten en motivatie voor de baan bepalen of je 
wordt aangenomen als Cloud Support Agent bij Resello. We vragen een voorinvestering van €150,- die je terug 
ontvangt wanneer je de opleiding met een positief resultaat afrondt. 

https://www.resello.com/about-us/cloud-support-agent
https://csp.resello.com/cloud-support-agent/


Wat wij bieden:
•  startsalaris van maximaal  €2.400,- bruto per maand  
    bij een fulltime dienstverband. Dit is afhankelijk van je 
    kennis en werkervaring die je meebrengt.
•  uitgebreid inwerktraject
•  informele werksfeer met behulpzame collega's
•  laptop van de zaak
•  bonusregeling

Dit bieden wij jou als jij bij Resello komt werken
als Cloud Support Agent:

Dit ben jij:
•  dol op IT en cloud en/of een hele sterke interesse hierin 
•  je wilt je graag verder ontwikkelen en certificeren
•  je leert snel en gemakkelijk
•  een teamplayer
•  klant- en servicegericht
•  je bent erg goed in Engels, in woord en geschri�
•  beschikbaar voor een baan van minimaal 32 uur per week

Enthousiast?
Meld je dan uiterlijk 12 maart aan voor de speeddatesessie op vrijdagmiddag 13 maart a.s. 
Je kunt je ook aanmelden voor een volgende speeddatesessie in april. 

Wil je meer weten? 
Neem contact met onze HR-adviseur Stella de Bie: 06 1424 3237 of stella.debie@resello.com.

Ceintuurbaan 28  •  8024 AA  Zwolle  •  www.resello.com  •  +31 88 002 8200

https://csp.resello.com/cloud-support-agent/

