
• Afwisseling in binnen- en buitendienst
• Klein team in familieverband
• Geen ‘zit-beroep’ ook fysiek werk
• Maandag tot en met vrijdag
• Hoge mate zelfstandigheid 

Functie omschrijving 
Van werkzaamheden in de werkplaats tot aan direct 

klantcontact. Wat kan er op een werkdag voorbijkomen?

• Hardware en software gerelateerde vraagstukken.

• Instellen, inrichten van zowel netwerken, computers,   

 printers, camera’s en (mobiele) telefonie bij diverse   

 ondernemers.

• Afwerking van incidenten, storingen en vragen over 

 ICT-faciliteiten en het gebruik daarvan.

• Direct klantcontact. Dit kan variëren van het oppakken

  van nieuwe aanvragen tot het op de hoogte houden 

 van de voortgang en tot het beantwoorden van vragen.

• Uniek aan deze vacature is dat je geen storings- en   

 weekenddiensten hoeft te draaien. 

Wie ben jij?
• Ben je technisch onderlegd, heb je al een technische   

 achtergrond óf wil je dit heel graag leren?

• Ben je communicatief vaardig met een klant- en

  servicegerichte instelling?

• Beschik je over rijbewijs B?

• Ben je woonachtig in omgeving Deurne?

•    Ben je 40 uur per week beschikbaar van maandag tot 

 en met vrijdag? (8:00 uur t/m 17:00 uur)  

• Niet te beroerd om een ladder op te klimmen, in een stal 

 te komen, een schroefmachine te gebruiken, etc.

Arbeidsvoorwaarden
Hard en graag willen werken wordt zeker beloond. Niet 

alleen met een passend salaris, maar ook door de ruimte 

die geboden wordt voor persoonlijke groei. Afhankelijk 

van je ervaring, word je het eerste half jaar door middel 

van ‘learning on the job’ ingewerkt. Jouw pro-activiteit en 

bereidheid om te willen leren, bepaalt mede hoe snel je 

zelfstandig klantcontact kunt oppakken. Een fijne caddy 

staat onder werktijd in ieder geval voor je klaar zodat je 

een mobiele werkplaats tot je beschikking hebt. Je gaat 

fulltime aan de slag, maar flexibiliteit wordt zeker geboden. 

De werk-privé balans is bespreekbaar en overwerken is 

minimaal aan de orde. 

Solliciteren
Laat weten dat je interesse hebt door een mail te sturen 

naar pr@agro-ict.nl of even te bellen naar 0493 - 31 73 26. 

Heb je nog vragen dan kun je altijd even bellen of bij ons 
aankomen! De koffie staat klaar!

Allround ICT-medewerker
met minstens één rechterhand

Wij zijn op zoek naar een

dé ICT specialist voor de 
agrarische sector

www.agro-ict.nl

Hanenbergweg 20 • 5753 RC Deurne

Agro-ICT is een gemoedelijk familiebedrijf 

in Deurne. Een van de eigenaren Mark 

Bennenbroek is in 2003 begonnen met 

zusteronderneming MBDC. 

ICT op een passende manier inrichten 

bij klanten is wat het bedrijf groot heeft 

gemaakt. Daarbij passen de begrippen 

eerlijkheid en ruim meedenkendheid. 

Mark heeft een technische achtergrond 

in combinatie met ervaring als agrarisch 

ondernemer. Dit heeft hij verder voortgezet 

door bij agrarische bedrijven alles rondom 

ICT in te richten. Dit doet hij samen met zijn 

zoon Kenny Bennenbroek. Van daaruit is 

Agro-ICT ontstaan. Klanten bevinden zich 

voor 80% in het agrarisch segment. Enkele 

klanten zijn in het buitenland gevestigd.


