
 

 

 

 

IT Support Medewerker 
Fulltime 

 

Onze organisatie  
M&G Group is één van de meest succesvolle MKB bedrijven in de Nederlandse maakindustrie en is internationaal 
marktleider op het gebied van rookgasafvoer- en luchtdistributiesystemen. In de afgelopen tien jaar is M&G 
Group uitgegroeid tot een internationale organisatie, bestaande uit tien locaties verspreid over meerdere landen 
in Europa met ruim 600 medewerkers. De producten worden vervaardigd in eigen moderne productiefaciliteiten. 
 
Binnen de M&G Group zijn wij op zoek naar een ervaren en enthousiaste IT Support medewerker met als 
standplaats Assen of Groningen. 

 
Omschrijving 
De functie van IT Support medewerker is een veelzijdige functie. In deze functie houd je je bezig met de 
ondersteuning van de IT infrastructuur en de informatiesystemen binnen de M&G Group vanuit de locatie Assen 
en/of Groningen. Je zorgt op basis van een “hands-on” mentaliteit voor de juiste en correcte ondersteuning van 
de kantooromgevingen en de fabrieken. Je lost zelf zaken op en zet ook vragen door naar de externe beheer 
partners. Als IT Support Medewerker  ben je verantwoordelijk voor: 
 

 Het aannemen, registreren en oplossen van incidenten en aanvragen (servicedesk); 

 Mobiele telefonie, laptops installeren  

 Het installeren en beheren van werkplekken 

 Het documenteren en bijhouden van aanpassingen  

 Het aansturen van externe support organisaties  

 Het communiceren met de interne gebruikers  

 Het meewerken in project teams 
 

Wat vragen wij? 
 

 Ervaring met operationele IT ondersteuning vanuit een servicedesk 

 Bij voorkeur kennis van TopDesk; 

 Ervaring met ITIL of een vergelijkbaar model voor het categoriseren van meldingen en verzoeken; 

 Goede kennis van het Microsoft platform 

 Kennis van IT hardware / software en infrastructurele services in zijn algemeenheid 

 Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en een goede beheersing van de Nederlandse en 
Engelse taal in woord en geschrift. 

 Je bent resultaatgericht en je kunt zowel zelfstandig werken als in teamverband 

 Je bent initiatiefrijk, flexibel, stressbestendig en beschikt over een flinke dosis daadkracht 

 beschikt over MBO+ werk en denk niveau 
 
 
 

Arbeidsvoorwaarden 

M&G Group biedt de juiste kandidaat een goed pakket arbeidsvoorwaarden, uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden 
en een mooie uitdaging binnen onze groeiende organisatie.  
 
 



 

 

 

 

Informatie en sollicitatie 
Sollicitaties kun je sturen naar Renée Nicolaï, r.nicolai@mg-group.com. De in- en externe werving vindt 
gelijktijdig plaats. Voor meer inhoudelijke informatie met betrekking tot deze vacature kun je contact opnemen 
met Jan-Jelle van der Pol, IT-Manager, jj.vanderpol@mg-group.com . Een assessment kan onderdeel uitmaken 
van de selectieprocedure. 
De sluitingsdatum is 1-1-2018. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 


