
 
 

 

 
Vacature: Allround ICT beheerder 
 
Ben jij opzoek naar een mooie nieuwe uitdaging als Allround ICT beheerder bij een 
internationaal georiënteerde biologische chocoladepasta producent? Vindt je het leuk om 
naast het beheren van het IT landschap ons productiebedrijf verder te digitaliseren? En om de 
helpende hand te bieden bij verschillende IT vraagstukken? Dan is de functie van Allround ICT 
beheerder bij Brinkers Food wellicht iets voor jou! 
 
Jouw functie 

· Je bent kennisdrager van de IT infrastructuur, beheert deze en zorgt dat deze 
optimaal afgestemd blijft op onze bedrijfsprocessen; 

· Je analyseert en verhelpt storingen en waar mogelijk neem je preventieve 
maatregelen; 

· In samenwerking met de verschillende afdelingen onderzoek, definieer en 
implementeer je nieuwe applicaties, functionaliteiten en rapportages; 

· Je communiceert en werkt samen met externe experts over het beheer van onze 
applicaties, veiligheid van onze organisatie en implementatie van nieuwe 
software en hardware; 

· Je begeleidt eindgebruikers bij implementatie van nieuwe applicaties en biedt 
ondersteuning waar nodig bij vragen en/of storingen in huidige systemen. 

Wat vragen wij? 
Wij zijn op zoek naar een zelfstandige, proactieve en breed geïnteresseerde allround ICT 
beheerder. Je bent altijd op zoek om processen in zowel productie als op kantoor te 
verbeteren maar hebt ook een scherp oog voor detail in het beheer van onze systemen 
en optimalisering van onze (cyber)security. 

· HBO werk en denkniveau; 
· Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;  
· Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in applicatiebeheer (ervaring met MS Windows 

server en Office365 is een pré); 
· Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met bedrijfsondersteunende applicaties voor 

productiebedrijven (ervaring met Exact en ScanSys is een pluspunt); 
· Kennis en ervaring met beheer en ontwikkeling in SQL en Excel VBA is een pré; 
· Je bent communicatief vaardig en denkt oplossingsgericht; 
· Je bent analytisch ingesteld, proactief in het toepassen van verbeteringen en 

sterk bewust van de risico’s die digitalisering heeft. 

 



 
 

 

 
Wie zijn wij? 
Brinkers Food een internationale producent van hoogwaardige conventionele en 
biologische chocoladepasta’s. Het bedrijf is meer dan 130 jaar geleden opgericht en is 
gevestigd in Enschede. Met een gemotiveerd team wordt er met veel toewijding gewerkt 
aan het maken van een breed assortiment (innovatieve) chocoladepasta’s. Mede dankzij 
de hoge productkwaliteit, innovatie, leverbetrouwbaarheid en het steeds populairder 
worden van biologische en Vegan voeding is ons bedrijf de laatste jaren sterk gegroeid. 
 
Wat bieden wij? 

· Een baan van 24 tot 36 uur per week; 
· Je ontvangt een marktconform salaris + 8% vakantiegeld; 
· Je hebt recht op 25 verlofdagen per jaar o.b.v. fulltime dienstverband; 
· Een goed pensioenplan; 
· De mogelijkheid om altijd de lekkerste chocoladepasta’s op je brood te eten; 
· Onze organisatie is aangesloten bij de zoetwaren cao; 
· Er is dagelijks biologisch fruit op de zaak; 
· Jaarlijks een personeelsuitje en een nieuwjaarsborrel; 
· Mogelijkheid tot deelname aan het sport-/ fitnessplan, een fietsplan en het 

bezoeken van FC Twente wedstrijden; 
· Mogelijkheid tot gedeeltelijk hybride werken. 

 
Wil je op deze functie solliciteren? 
Stuur je sollicitatie met CV naar personeelszaken@brinkers.com. 
Wil je graag meer informatie neem dan gerust contact op met Iris Hassink: 053-4282725 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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