Kom werken bij

Eeko ccc BV te Deventer!

Voor onze ICT afdeling hebben wij een vacature openstaan.

• Functioneel beheerder ICT, processen en kwaliteitszorg

Kom ons team versterken!
Eeko heeft 40 medewerkers in dienst en is inmiddels 25 jaar dé partner voor inzameling
van printercartridges en mobiele telefoons in Nederland. Hiermee geven we deze
producten een tweede leven en werken we samen aan een beter leefmilieu.
In een uitdagende en groeiende omgeving lever je samen met je collega’s een bijdrage
aan het verduurzamen van bedrijven. Eeko is ISO 9001:2015 en WEEELABEX
gecertificeerd.
Onze ICT-afdeling speelt een belangrijke rol binnen onze organisatie. Zij zorgen ervoor
dat de dagelijkse vragen van collega’s binnen alle afdelingen op een stressbestendige,
servicegerichte en efficiënte manier worden opgepakt. Binnen de organisatie heerst een
informele sfeer en is er altijd ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling.

Wat ga je doen?
We zoeken een leergierige, kritische, nauwkeurige, gedreven (Junior) beheerder ICT,
die de ‘waarom’ vraag durft te stellen.
Eeko werkt met Exact Globe en Exact Synergy. Als (Junior) beheerder ICT ben je
verantwoordelijk voor het beheer en de betrouwbaarheid van alle functionaliteiten.
Je regelt dat onze systemen goed op elkaar aansluiten en dat het technisch allemaal
klopt. Hiermee bewaak en borg je dat de geautomatiseerde bedrijfsprocessen goed
blijven lopen.
Daarnaast draag je zorg voor vastlegging van deze bedrijfsprocessen en zorg je ervoor
dat alle documenten binnen het Eeko gehanteerde kwaliteitszorgsysteem, compleet en
up-to-date zijn.
Vernieuwingen in de software houd je goed in de gaten, voert tijdig updates door en
zorgt dat het securitybeleid actueel is.
Buiten de dagelijkse werkzaamheden richt je de ICT-faciliteiten van nieuwe werkplekken
in.

Wat vragen wij?
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgerond MBO-4 niveau in ICT
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in ICT
HBO werk- en denk niveau
Kennis van Exact Globe en Exact Synergy is een pre
Kennis van ICT-infrastructuren, besturingssystemen,
databasemanagementsystemen en Cloud-ontwikkelingen (waaronder Windows
Server 2019, Terminal Server en Microsoft 365)
Kennis van werkplekautomatisering
Je bent leergierig
Je bent minimaal 32 uur beschikbaar

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende functie binnen in een sterk groeiend bedrijf
Uitstekend salaris
Pensioenvoorziening
Reiskostenvergoeding
Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en trainingen
Een gezellige werkomgeving met de leukste collega's

Bereikbaarheid
Ons kantoor in Deventer is ook met openbaar vervoer goed bereikbaar. Buslijn 6 vanaf
Centraal Station Deventer naar de Solingenstraat 8, welke stopt voor onze deur.

Is deze functie op je lijf geschreven?
En ben jij de alleskunner die snel zelfstandig bij ons aan de slag kan, meld je aan en kom
het Eeko team versterken. Neem vandaag nog contact op met Alex Buurlage, bereikbaar
op 0570- 85 85 15 of mail naar: a.buurlage@eeko.nl.

