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Onze ICT-afdeling bestaat uit drie medewerkers, aangestuurd door onze adviseur ICT. Afvalzorg en 
ons ICT-beleid zijn volop in ontwikkeling. Daarom zoeken we een enthousiaste en gedreven ICT-
collega die ons team komt versterken. Samen met jouw collega’s zorg je voor tevreden interne 
klanten en krijg je energie van nieuwe ideeën. Daarnaast houd je je dagelijks bezig met het oplossen
van storingen en problemen. Jouw kritische blik en oplossingsgerichtheid zijn hierbij een prima 
combinatie! 

Wat ga je doen? 
 Inventariseren van gebruikerswensen en vertalen naar ICT-oplossingen. 
 Ondersteuning bij implementaties, (complexe) installaties en ontwikkelingen.  
 Registreren en oplossen van problemen/storingen en het beantwoorden van gebruikersvragen. 
 Proactief aandragen van verbetervoorstellen. 
 Zorg dragen voor een goed functionerende technische infrastructuur. 

Waar ben je goed in?

Je bent innovatief, communicatief, proactief en klantgericht. Je verdiept je graag in nieuwe ICT-trends en 
technologieën. Je kan goed plannen en organiseren en bent resultaatgericht en je beschikt over:  
 Een afgeronde mbo-opleiding ICT. 
 Minimaal drie jaar relevante werkervaring. 
 Kennis van o.a. Windows, MS Office en Active Directory. 
 Kennis van Exact is een pre. 
 Het vermogen om nieuwe processen zo snel en efficiënt mogelijk aan te leren. 

Arbeidsvoorwaarden
OVER ONS 

Als belangrijke speler in de afvalverwerkingsmarkt 

zorgen wij met ruim 100 medewerkers voor opslag, 

recycling en storten van afval. Onze specialisten buigen 

zich ook over nazorg van verontreinigde locaties. 

Gesloten stortlocaties geven we een veilig en duurzaam 

tweede leven.   www.afvalzorg.nl

 INTERESSE?

udelijke informatie kun je contact opnemen met Niels 

k, adviseur ICT, telefoon 06 - 51 17 66 26. Overige informatie: 

ijsman, afdeling P&O, tel. 088 - 801 08 01. Stuur je 

brief met cv per e-mail naar PO@afvalzorg.nl.

 n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Afvalzorg biedt uitdagende functies met veel zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid én alle ruimte 
voor opleiding en talentontwikkeling. In deze functie gaat het om een aanstelling voor een jaar. Afhankelijk 
van je prestaties en de bedrijfsontwikkelingen, behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. Het 
salaris bedraagt minimaal € 3.560,-- en maximaal € 4.445,-- bruto per maand op basis van een 38-urige 
werkweek. We bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling, collectieve 
zorgverzekering en een vitaliteitsbeleid. Je werkt vanuit ons hoofdkantoor De Vouw in Assendelft.  
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