
 

 

VACATURE SERVICEDESKMEDEWERKER/COÖRDINATOR 
De continuïteit van de IT-dienstverlening is van groot belang voor de bedrijven binnen AGAR Holding. Ben jij 

een ervaren servicedeskmedewerker/coördinator en op zoek naar een omgeving waar je ruimte krijgt om te 

verbeteren en te vernieuwen? De uitdagende en veeleisende omgeving van AGAR Holding en haar  

werkmaatschappijen is een interessante stap! 

 

WAT HOUDT DEZE JOB IN  
Eerste aanspreekpunt voor de organisatie in geval van storingen/verzoeken 

Telefonische bereikbaarheid is cruciaal 

Bewaking van kwaliteit/resultaten van het incident- en operationsmanagementproces 

Meewerken aan de verbetering van processen volgens USM en zorgdragen voor implementatie en borging 

Verantwoordelijk voor coördinatie van multidisciplinaire verzoeken, die extern worden gelegd bij diverse 

leveranciers 

Optimale communicatie naar gebruikers 

Registratie van procesadministratie in het servicemanagementsysteem 

Opstellen van FAQ-documenten en communicatie hierover 

Overleg over optimalisatie van processen 

Beheer van diverse systemen zoals onder meer VOIP-platform, Mobile-abonnementen, rechten binnen 

Active Directory en hardware uitgifteregister 

 

WAT BRENG JIJ MEE  
Afgeronde HBO-opleiding op het gebied van ICT 

Minimaal drie jaar werkervaring 

Ervaring met USM is een pré 

Vloeiend Nederlandse en Engelse taal; Duitse taal is een pré 

Analytisch en in staat om snel tot de kern van het probleem te komen 

Servicegericht, teamplayer en je hebt dé helicopterview 

 

WAT BIEDEN WIJ JOU  
Een deskundig en gedreven team met een ICT-manager, een Wijzigingscoördinator en twee ingehuurde 

systeembeheerders 

Een afdeling die zichzelf ten doel stelt om verder te professionaliseren en de klanttevredenheid te vergroten 

Veel dynamiek door onze 13 productielocaties, 6 kantoorlocaties met verschillende activiteiten 

Een gezond familiebedrijf met fijne collega’;s 

 

WIE ZIJN WIJ 
Tot AGAR Holding behoren Betoncentrale Twenthe, Betoncentrale Drenthe, Betoncentrale Nederrijn, 

Betoncentrale Eemsmond, Betoncentrale Diamant, Betoncentrale Koudekerk, Remix Droge Mortel, Orion 

Beton, Zandmaatschappij Twenthe, Betonpompbedrijf Nijwa, Diamant Beton en ENBO. Samen leveren wij 

een totaal pakket aan producten en diensten op het vlak van betonmortel, droge mortel, betonwaren en 

zand/grind door heel Nederland.  

 

REAGEER DIRECT 
Bij Esther of Nancy: PZ@betoncentrale.nl of informeer bij Edwin Grootoonk, ICT-manager, 06 413 77 884 

 

 

AGAR Holding BV      
 

Kanaalstraat 20         
7553 GP  Hengelo 

(074) 249 33 33  

www.agar.nl 
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