
 

ICT Servicedesk / Werkplekbeheerder 
Fulltime 

Regio Eindhoven of Maasbracht 
 
De Rotom Groep groeit steeds verder door in Europa en als versterking van het huidige ICT-team 
zoeken wij een fulltime Servicedesk / Werkplekbeheerder in regio Eindhoven of Maasbracht. Samen 
met de ICT Manager en 2 collega’s ben je verantwoordelijk voor de gehele ICT organisatie binnen 
Rotom.  
 
Het IT-team, waarvan de coördinatie op het hoofdkantoor in Son is gevestigd, is verantwoordelijk 
voor de dagelijkse internationale IT-operatie. Het team is het eerste aanspreekpunt voor onze lokale 
bedrijven voor het oplossen van incidenten. Ook dragen zij verantwoordelijkheid voor het 
doorvoeren van standaard IT-wijzigingen en het bewaken van de veiligheid van de systemen.  
 
Wat worden jouw taken en verantwoordelijkheden? 

 Identiteits- en toegangsbeheer voor AD/AAD, ERP en andere applicaties. Dit omvat 
gebruikers(licentie)- en tokenbeheer; 

 Servicedesk ticket intakes en (her)classificatie; 

 Het oplossen van incidenten/tickets en uitvoeren van service aanvragen; 

 Controleren van ticket status en rapporteren van ticket afhandeling aan IT management; 

 Monitoren van Servers en Netwerkstatus, inclusief back-up status; 

 Bewaken en beoordelen van beveiligingsincidenten; 

 Onderhouden van interne documentatie, zoals gebruikersinstructies; 

 Werkplekbeheer. 
 

Wat vragen wij van jou? 
 MBO+ niveau in de ICT; 

 Enige ervaring in het werkveld is gewenst, maar niet noodzakelijk; 

 Ervaring met Microsoft 365 en aanverwante 365 cloud oplossingen; 

 Ervaring, verkregen vanuit een stage of eerdere baan, met het gebruik van een IT service 
management systeem; 

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

 Goede communicatieve vaardigheden en klantgerichtheid; 

 Basiskennis van beveiligingstoepassingen is een pluspunt; 

 Basiskennis van ERP is een pluspunt; 

 Probleemoplossend vermogen en de wens om jezelf en de IT-organisatie te ontwikkelen. 
 

Wie zijn wij? 
Rotom is een toonaangevende internationale aanbieder van ladingdragers voor de supply chain 
actief in 11 Europese landen met de hoofdvestiging in Son. Onze ambitie is het faciliteren en 
verbeteren van de supply chain van onze klanten door de juiste inzet van ladingdragers en het bieden 
van duurzame services en oplossingen waaronder verhuur, pooling en packaging recovery.  
 
Dagelijks zijn ruim 500 enthousiaste medewerkers werkzaam, de groepsomzet is meer dan € 200 
MLN per jaar, de komende jaren wil Rotom fors groeien door overnames en autonome omzetgroei. 
 
Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgericht denken.  



 
 
Wat bieden wij? 
 Een salaris passend bij de functie en afgestemd op de kennis en kunde die jij meebrengt; 
 Een telefoon en laptop van de zaak; 
 Mogelijkheid om (gedeeltelijk) vanuit huis te werken of vanaf 1 van onze vestigingen in Best, Son 

of Maasbracht; 
 Veel ruimte voor eigen inbreng en mogelijkheden tot zelfontwikkeling; 
 Een platte organisatie waarin een idee van vandaag morgen uitgevoerd kan worden; 
 Een snelgroeiende dynamische middelgrote organisatie met een no-nonsense, laagdrempelige 

bedrijfscultuur. 
 
Wil jij ons ICT team komen versterken? Stuur dan jouw korte motivatie en CV naar Eline van der 
Linden per email hrm@rotom.eu. Of neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 
0499 491012/ 06-15428227. 
 
 
 




