
TOT JE TAAK BEHOORT:
- Software en hardware matige werkzaamheden
- Onderhoud netwerk, telefonie
- Administratieve ondersteuning financiële afdeling
 
WAT VRAGEN WE VAN JOU?
- Je hebt een opleiding gevolgd in de richting 
  van ICT/administratie, niveau MBO 4+ of HBO
- Kennis van Office 365 (Power BI)
- Ervaring met ERP-systemen
- Goede communicatieve vaardigheden
- Denkt en handelt oplossingsgericht
  

WIL JIJ ONZE SOFTWARE VAN TOP 
TOT TEEN LEREN KENNEN, BEN JE 
SERVICEGERICHT & VIND JE HET LEUK OM 
MENSEN TE HELPEN? 

DAN IS DEZE VACATURE ZEKER IETS VOOR 
JOU!

Als administratief / ICT medewerker word jij dé 
productkenner van onze software- en hardware. 
Jij krijgt de ruimte om je te ontwikkelen en wordt 
het aanspreekpunt voor je collega’s wanneer zij 
vastlopen in het systeem. Heb je zelf een goed idee 
voor een nieuwe innovatie? Gooi het zeker in de 
groep, daar hebben we wat aan.

JOUW WERKDAG KAN ER ZO UIT ZIEN
Om 8 uur schuif jij achter jouw PC op het bedrijf 
of op jouw thuiswerkplek; we zitten namelijk 
nog midden in de corona-pandemie waardoor 
we grotendeels thuiswerken. Buiten je standaard 
dagelijkse werkzaamheden kan een collega een 
probleem hebben met de printerinstellingen of een 
software-vraag hebben en vraagt jou om hulp. Je 
neemt contact met hem op en lost het probleem 
op. Hij is blij dat je hem zo snel kon helpen en jullie 
nemen afscheid. Je houdt de telefoon en mailbox 
in de gaten en begint met het beantwoorden en 
verwerken van een aantal vragen of je dagelijkse 
werkzaamheden.

IETS VOOR JOU?
Als je de juiste man of vrouw bent, kun je bij 
Benfried b.v. rekenen op een prettige werksfeer 
en solide arbeidsvoorwaarden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Astrid Helleman, tel. 015-2569356.

RICHT JE SOLLICITATIE AAN 
Benfried B.V.
t.a.v. Mevr. A. Helleman
Hooipolderweg 1
2635 CZ Den Hoorn

of mail naar astrid@benfried.com

WWW.BENFRIED.COM
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Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Per direct zijn wij op zoek naar een:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
MET ICT KWALITEITEN 
(FULLTIME 40 UUR)

EEN BAAN BIJ BENFRIED IETS VOOR JOU?


