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Functie-inhoud:
 In de functie ben je het 1e-lijns aanspreekpunt voor alle binnenkomende 
vragen bij de afdeling ICT en ondersteun je de IT Manager bij de reguliere 
werkzaamheden. Een ICT Helpdeskmedewerker/werkplekbeheerder die 
ook ondersteuning kan bieden voor alle software applicaties die in onze 
organisatie gebruikt worden. 
 
Functie-eisen:
Een ICT Helpdeskmedewerker/werkplekbeheerder met een proactieve en 
flexibele houding. Je bent gestructureerd en stressbestendig en je beschikt 
over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als 
schriftelijk, zowel in het Nederlands als het Engels. Je bent leergiering, volgt 
de laatste ontwikkelingen op het vakgebied en past deze toe in de praktijk. 
Je hebt minimaal een afgeronde MBO ICT opleiding (niveau 4). 
Werkervaring als ICT Helpdeskmedewerker/werkplekbeheerder is een pré 
maar zeker geen vereiste. Wél de juiste instelling en gedrevenheid!

Aanbod: 
Een veelzijdige en verantwoordelijke baan (parttime mogelijk, minimaal 
28 uur), met ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden in een internationale 
en dynamische werkomgeving, in een groeiende en boeiende organisatie. 
De cao voor de Tuinzaadbedrijven is de basis voor ons beloningspakket 
dat bestaat uit een prima salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Onze 
informele bedrijfscultuur biedt volop ruimte voor eigen initiatief.

Geïnteresseerde kandidaten:
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met 
Nico Smit, IT Manager, telefoon 0228 545093 of bezoek onze website 
www.panamseed.com. Als deze vacature je aanspreekt, stuur dan je 
sollicitatie voor 14 december 2017 per e-mail naar 
Lizette Boots, HR Advisor, hr@panamseed.com.

PanAmerican Seed is een internationaal opererend bedrijf dat zich bezig-
houdt met de veredeling, productie en marketing van hoogwaardig uit-
gangsmateriaal van vaste planten, snijbloemen en perkplanten. PanAmeri-
can Seed behoort tot de Ball Horticultural Group, een familiebedrijf waarvan 
het hoofdkantoor is gevestigd in West-Chicago, Amerika. Met een internati-
onaal team van gemotiveerde mensen veredelen, produceren en verkopen 
we onze rassen tot tevredenheid van telers en consumenten. 
Ter uitbreiding van de IT-afdeling zijn wij op zoek naar een

www.panamseed.com

ICT Helpdeskmedewerker/
werkplekbeheerder (m/v) (fulltime)


