
 

 

 

 

 

 

SRG International is een internationale en dynamische handelsonderneming die staat als sterke brug 

tussen FMCG-fabrikanten en retailers. Waar het ooit als 1982 begon als een kleine speciaalzaak, 

heeft SRG International zich inmiddels ontwikkeld tot een grootschalige distributie- en merkpartner 

voor 's werelds grootste zoetwaren- en food merken.  

 

Net zo belangrijk als onze relaties met externe partners, is die met onze eigen medewerkers. Zij 

vormen de ware kracht van SRG International, en zorgen dat onze kernwaarden dagelijks tot leven 

komen. Als gewaardeerde medewerker wordt je altijd aangemoedigd om de beste versie van jezelf te 

zijn. Wij zijn een jong en dynamisch team met veel ambitie, passie en hands-on mentaliteit. Zie jij 

jezelf het team van SRG International versterken? 

 

Ben je een ambitieuze IT duizendpoot met minimaal 2 jaar werkervaring en wil je meebouwen aan 

een professionele en betrouwbare IT omgeving voor SRG International? 

 

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een: 

 

IT Support Coördinator (Fulltime)  

 

In deze brede en zelfstandige baan hou je toezicht op een betrouwbare en veilige werking van onze 

IT-systemen. Als IT coördinator ben je eerste aanspreekpunt voor interne collega’s en onze 

tweedelijns externe IT leverancier. Tevens ben je de spin in het IT-web die ervoor zorgt dat je 

collega’s zonder problemen hun werk kunnen doen. Jij coördineert je binnengekomen 

werkzaamheden zonder moeite op prioriteit en bent niet bang de juiste hulpkanalen in te schakelen 

wanneer je dat nodig acht.  

 

Binnen de organisatie wordt TOPdesk geïmplementeerd als helpdesktool.  

Je zal beheertaken uitvoeren, houdt de IT supplies bij en voert activiteiten uit m.b.t. de in- en 

uitstroom van medewerkers (accounts, rechten, gebruiksklaar maken van laptops, etc).  

Je fungeert tevens als back-up van onze applicatiebeheerder. 

 

Je beschikt over de volgende eigenschappen:  

- Je bent een kei in probleemoplossend denken; 

- Je kunt snel schakelen wanneer situaties of processen onverwacht veranderen; 

- Je bent analytisch sterk en kunt conclusies trekken uit data; 

- Je spreekt en schrijft naast Nederlands ook goed Engels.  

   Als je daarnaast ook nog Frans spreekt is dat een plus; 

- Je bent sociaal naar collega’s en leveranciers en hebt een goede dosis humor. 

 

Dit breng jij mee: 

- MBO+ werk- en denkniveau; 

- Bij voorkeur relevante werkervaring binnen een operationeel, commercieel ingestelde omgeving; 

- Ervaring met:  Eerstelijns probleemoplossingen  

                            Overlegstructuren met interne klanten en externe leveranciers; 

- Affiniteit met optimalisatie van (administratieve) processen; 

- Oog voor detail en kwaliteit; 

 

  



 

 

 

 

 

 

Wij bieden: 

- Een fulltime baan (38 uur) in een dynamische en informele werkomgeving binnen een snelgroeiend 

bedrijf; 

 - Een open werkcultuur, waarbij je alle gelegenheid en ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen; 

- Marktconform salaris;  

- Goed arbeidsvoorwaardenpakket met reiskosten, korting op je zorgverzekering en een 

maandelijkse sportvergoeding. 

 

Solliciteren?  

Ben jij enthousiast geworden en denk jij dat je het verschil kunt maken?  

Wij kunnen niet wachten om jou te leren kennen!  

Stuur jouw sollicitatie, bestaande uit een up-to-date CV en een gerichte motivatie naar 

vacatures@srgi.eu onder vermelding van de vacaturenaam.  

 

Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


