
Denkavit is de specialist in voeding voor jonge dieren en leverancier van 
ingrediënten voor diervoeders. Vanuit vestigingen in Nederland, Frankrijk, 
Duitsland, Spanje en Italië leveren wij kennis en producten aan veehouders 
en diervoerleveranciers in meer dan 50 landen. Internationaal is denkavit 
gerespecteerd vanwege ons hoge kennisniveau en toponderzoek. Onze eigen 
laboratoria en onderzoekscentra zijn uniek in ons vak. 

Voor onze afdeling ICT zijn wij op zoek naar een Infraspecialist.

Als Infraspecialist lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van 
de IT infrastructuur van Denkavit. Je helpt mee en doet zelf voorstellen om 
de omgeving voor te bereiden op de toekomst. Je werkt niet alleen voor de 
Nederlandse vestiging, maar werkt mee en coördineert ook projecten voor de 
buitenlandse vestigingen.  Dit kan ook betekenen dat je externe leveranciers 
aanstuurt. De infraspecialist maakt een deel uit van het infrateam dat 
verantwoordelijk is voor alle ICT infrastructuur incl. helpdesk. 

WAT GA JE DOEN ALS INFRASPECIALIST?
•   Projecten coördineren en uitvoeren op het gebied van netwerk, 

connectiviteit, servers (eigen datacenters) en werkplekbeheer.
•   Beheer van de ICT omgeving dat gekenmerkt wordt door VMware, 

Windows, HP, Sophos, Oracle en SQL. Waarbij de eerste stappen naar de 
cloud zijn gezet met Skype en O365.

•   Bouwen aan een architectuur voor de Nederlandse en alle internationale 
vestigingen.

•   Signaleren van innovatieve ontwikkelingen in de markt en onderzoeken 
welke toegepast kunnen worden bij Denkavit.

DE FUNCTIE-EISEN
•   Je beschikt over een relevante HBO opleiding.
•   Je beschikt over kennis op het gebied van netwerken, werkplekbeheer en  

monitoring.
•   Je bent goed in het managen van incidenten en vraagstukken, je werkt 
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‘Een baan bij Denkavit 
betekent uitdaging  
en mogelijkheden tot 
zelfontplooiing’
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nauwkeurig en hebt een natuurlijk vermogen om behoeften en problemen 
proactief te signaleren en dit te vertalen naar verbeteringen van de ICT 
dienstverlening.

•   Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
•   Het betreft een fulltime functie.

WAT BIEDEN WIJ?
Een ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is met een professionele, 
dynamische en plezierige werkomgeving. Wij bieden de mogelijkheid om 
jezelf verder te ontwikkelen, naast uitstekende primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pieter Bas ter Maat, 
Manager ICT, telefoonnummer:  0342 - 47 92 00. Je reactie kun je mailen naar 
sollicitatie@denkavit.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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