De MACO Groep is één van de wereldmarktleiders op het gebied van raam- en deurbeslag en leverancier van
innovatieve systeem- en veiligheidsoplossingen. Wij zijn actief in 40 landen met meer dan 2.300 medewerkers
verdeeld en hebben drie productievestigingen in Oostenrijk.
Maco Beschläge bv in Zelhem is één van de 15 buitenlandse vestigingen. Hoogwaardige kwaliteit, voortdurende
innovatie en een uitstekende service dat is waar onze organisatie voor staat. In de Nederlandse vestiging werken
momenteel 20 medewerkers. Een team met vakmensen, met elk hun eigen verantwoordelijkheden en taken.
In verband met uitbreiding en taakverschuivingen binnen ons team zoeken wij, voor minimaal 34 uur/maximaal 39 uur
per week, een enthousiaste

Operationeel ICT medewerker
Wie ben jij?
Jij bent service gericht, bereid om het welbekende ‘extra stapje’ te zetten, actief in plaats van passief! Je ziet
oplossingen waar anderen problemen zien en durft je visie binnen je vakgebied uit te dragen. Ben je een
meedenker? Graag!
De operationeel ICT medewerker ondersteunt de ca. twintig medewerkers van Maco Beschläge BV. Maco werkt in
een Microsoft omgeving en het ERP pakket SAP. Onze ideale ICT/ medewerker verstaat zijn vak, is vriendelijk en
klantgericht. Wij zoeken iemand die het operationele proces binnen onze organisatie op IT gebied soepel laat
verlopen.
Wat breng je mee:







MBO/HBO werk- en denkniveau
Goede beheersing van de Engelse taal (Kennis van de Duitse taal is een grote pré)
2 jaar ervaring binnen een soortgelijke functie.
Je houdt van aanpakken en weet de juiste prioriteiten te stellen
Je snapt hoe (administratieve) processen verlopen weet deze kennis rustig en geduldig over te brengen op
collega’s en denkt mee over verbeteringen op ICT-gebied

We hebben je veel te bieden:







Een afwisselende functie die je zelf vorm kunt geven
Je werkt samen in een klein team met enthousiaste collega’s
Jouw mening telt en je krijgt alle ruimte om bij te dragen aan het succes van de organisatie
Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Een gezellige familiaire werksfeer

Past deze vacature bij je en is dit wat je zoekt dan nodigen wij je uit je motivatiebrief met CV te mailen naar: Mevr.
Geraldien Mulder g.mulder@maco.eu

