
IT Specialist
Zit het in je genen om te 
blijven zoeken naar efficiënte 
oplossingen en het verbeteren 
van effectiviteit? Wij zijn op zoek 
naar een zelfstandig opererende 
allround IT-er die Postuma 
AGF verder helpt. Een allround 
IT-er die ook meehelpt om op 
IT-gebied een gedegen visie te 
ontwikkelen. 

Wie zijn wij?
Wij zijn een groothandel in 
aardappelen, groente en fruit die 
zich met name richt op zelfstandig 
ondernemers. Het grootste gedeelte 
van onze klanten bestaat uit AGF-
specialisten. Wij beleveren klanten 
uit heel Nederland en een deel van 
België. Klanten kiezen ons als hun 
leverancier vanwege ons enorm 
brede assortiment in AGF. Daarbij 
helpen wij ondernemers met het 
optimaliseren van de bedrijfsvoering, 
van winkelinrichting en schappenplan 
tot managementinformatiesystemen.

Wat ga je doen?
Als IT-allrounder bij Postuma ben je 
het interne aanspreekpunt voor alle 
IT-gerelateerde vragen; van ‘klein’ 
tot ‘groot’. Je beheert de bestaande 
systemen, zorgt ervoor dat deze up-
to-date blijven en draagt er zorg voor 
de dagelijkse operatie goed te laten 
verlopen. Ook ben je continu op zoek 
naar het verbeteren van de efficiëntie 
en effectiviteit, kom je proactief met 
verbeteringsvoorstellen, en begeleid 
je doorontwikkeltrajecten binnen 
de organisatie. Natuurlijk zijn deze 
trajecten praktisch en dragen ze bij aan 
klanttevredenheid en de tevredenheid 
van je collega’s. Daarnaast onderhoud je 
de contacten met onze leveranciers van IT.

Wat vragen wij?
-  HBO werk- en denkniveau
-  Een allrounder: je bezit voldoende 

kennis van hardware, software, 
netwerk, telefonie

-  Een loyale houding: je bent ook buiten 
werktijd bereid dringende problemen 
op te lossen

-  Communicatief vaardig
-  Je voelt je thuis in een no-nonsens 

cultuur

Wat bieden wij?
Een uitdagende, zelfstandige functie voor 
32-36 uur per week in een snelgroeiend 
bedrijf. Salariëring is passend bij deze 
functie. Standplaats is IJsselmuiden; 
telefoon en laptop ontvang je van Postuma. 
Natuurlijk bieden we je voldoende 
mogelijkheden om jezelf en Postuma 
verder te ontwikkelen!

INTERESSE?
Stuur je cv met inhoudelijke motivatie 
naar: personeelszaken@postuma.nl  
o.v.v. IT Specialist. Voor vragen,  
bel met Jarno Kwakkel, 038-3370099.
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(32-36 uur p.wk.)


