
Wat ga je doen? 

Als supportmedewerker weet jij als geen ander hoe belangrijk ICT is voor een organisatie. Helemaal in 

een dynamische sector als de transportbranche. In deze rol ben je eerstelijns aanspreekpunt voor alle 

ICT-gerelateerde vragen van jouw collega’s. Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn zoals het vervangen van 

een printer tot het oplossen van een softwarestoring. De infrastructuur van Schavemaker bestaat onder 

andere uit kantoorautomatisering (servers, desktops, laptops) op meerdere locaties (cloud en on-

premise). Je krijgt bij ons volop de mogelijkheid om je te ontwikkelen en de taken van jouw functie uit te 

breiden. Onze ICT-afdeling bestaat uit 2 collega’s waar je mee kunt overleggen en sparren. Je 

werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:

- Beheer van user accounts;
- Het telefonisch, on site of via e-mail afwikkelen van (support) vragen van collega’s;
- Ondersteuning van collega’s bij het gebruik van diverse softwaretoepassingen;
- Het ondersteunen van een optimale inrichting, verbinding, inzet, werking en 
beveiliging van de ICT systemen (hardware en software) binnen de organisatie;
- Het installeren, onderhouden en vervangen van hardware en ondersteuning bieden bij IT-projecten;

VACATURE           ICT Support mdw 

Wat breng je mee?

- MBO werk- en denkniveau;

- Kennis van Microsoft serveromgevingen;

- Je bent flexibel en bereid stand-by dienst te draaien;

- Je bent fulltime beschikbaar;

- In bezit van een rijbewijs B;

- Woonachtig in de omgeving (circa 30 km) van Beverwijk;

Wat bieden we?

Werken bij Schavemaker betekent werken in een omgeving die volop in ontwikkeling is en 

waar ruimte is voor eigen invulling. Je krijgt de vrijheid om van je functie een uitdaging te 

maken en komt terecht in een leuk team. De werksfeer is informeel, dynamisch en er zijn 

voldoende doorgroeimogelijkheden. Uiteraard horen bij deze functie passende 

arbeidsvoorwaarden. Standaard onderdelen van onze procedure zijn een referentiecheck en 

het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag. 

Spreek bovenstaande je aan?

Stuur dan je cv en motivatie naar pz@schavemaker.com
Mocht je meer informatie wensen dan kun je contact opnemen via:

0251 - 229 098 of nog een kijkje nemen op onze website


