
Denkavit is de specialist in voeding voor jonge dieren en leverancier van 
speciale ingrediënten en additieven voor diervoeders. Vanuit vestigingen 
in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje leveren wij kennis 
en producten aan veehouders en diervoerleveranciers in meer dan 50 
landen. Internationaal gerespecteerd vanwege ons hoge kennisniveau en 
toponderzoek. Onze eigen laboratoria en onderzoekscentra zijn uniek in ons 
vak. 
Voor onze afdeling ICT zijn wij, ter uitbreiding, op zoek naar een 
Helpdeskmedewerker. 

WAT GA JE DOEN ALS HELPDESKMEDEWERKER?
Als helpdeskmedewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor onze 
collega’s op het gebied van gebruikersondersteuning, gebruikersvragen en 
ICT-verstoringen. Je bent een belangrijke schakel in aannemen, bewaken en 
afhandelen van ICT meldingen die binnenkomen. Het is van belang dat je de 
gebruiker correct te woord staat en je op het juiste moment feedback geeft 
over de oplossing of voortgang van het incident of de vraag.

WAT GA JE VERDER DOEN?
•  Je bent eerste aanspreekpunt voor de gebruikers en lost zoveel mogelijk 

zelfstandig op en indien nodig doe je een beroep op collega’s of leveranciers;
•  Je bewaakt de voortgang van meldingen en stelt prioriteiten en houdt de 

gebruiker op het juiste moment op de hoogte;
•  Beheren, registreren, uitleveren en inname van randapparatuur (hardware) 

en software behoort tot jouw taken en verantwoordelijkheden;
•  Je signaleert en adviseert over optimalisatie en/of verbeteringen op het 

gebied van ICT;
•  Je voert wijzigingen uit binnen de ICT-omgeving.

ICT HELPDESK- 
MEDEWERKER

‘Een baan bij Denkavit 
betekent uitdaging  
en mogelijkheden tot 
zelfontplooiing’
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DE FUNCTIE-EISEN VAN EEN HELPDESKMEDEWERKER:
•  Je beschikt over een afgeronde ICT-opleiding (minimaal MBO niveau 4);
•  Je hebt affiniteit met het beheren van ICT infrastructuur;
•  Je beschikt over kennis van Microsoft-producten en mobile devices;
•  Je beheerst de Engelse taal en kunt je hierin goed verstaanbaar maken;
•  Je herkent jezelf in communicatief vaardig, flexibel, nauwkeurig en 

leergierig.

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 06-13741358.  Je solliciatie kun je mailen naar 
sollicitatie@denkavit.nl.

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