
Hier loopt onze ideale werkplekbeheerder warm voor:

• Je bent het eerste IT aanspreekpunt voor collega’s en lost IT gerelateerde 

vraagstukken voor hen op.

• Je bent verantwoordelijk voor het gebruiksklaar maken, onderhouden 

en beheren van de werkplekken van je collega’s: zowel de kantoor- als de 

thuiswerkplekken. 

• Je analyseert (complexe) storingen en computerproblemen en lost deze 

op of biedt deze geanalyseerd aan bij onze externe partner.

• Je bent in staat om structurele problemen te herkennen.

• Je draagt zorg voor de juiste autorisaties op de werkplek.

• Je bent bezig met beveiliging, performance en optimalisatie van de 

systemen.

Hoe ziet de ideale werkplekbeheerder eruit?

• Je bent gestructureerd en accuraat en op deze manier ga je ook te werk.

• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands. 

• Je bent ambitieus en wilt graag doorgroeien binnen Navetto, bijvoorbeeld  

naar de functie applicatiebeheerder. 

• Je bent communicatief sterk en beschikt over de juiste digitale vaar-

digheden.

• Door jouw kennis ben je de perfecte sparringspartner voor jouw IT 

collega’s.

• Je bent assertief en wacht niet tot het werk op jou afkomt, maar zoekt 

continue naar IT gerelateerde mogelijkheden om Navetto vooruit te helpen.

Steeds meer consumenten en bedrijven ontdekken het voordeel van 

een eigen ‘energiebedrijf’: zonnepanelen op het dak. 

Bij die energie-transitie helpt Navetto. Met een compleet assortiment 

zijn we dé partner voor installateurs in het solarsegment en 

klimaat-installaties. Niet alleen met pv-panelen, maar ook met 

omvormers, montagesystemen en meer. We zijn ambitieus. We groeien 

hard. In een markt waarin de concurrentie niet stil zit, kunnen we nog 

altijd het verschil maken. Met service, met klantgerichtheid en met on-

dernemerschap. En met collega’s als jij. Voor onze afdeling IT zijn we op 

zoek naar een werkplekbeheerder. 

NAVETTO ZOEKT EEN 
WERKPLEKBEHEERDER

DIE HET ZONNETJE IN HUIS IS

Jij bent als werkplekbeheerder het visitekaartje van de IT afdeling 

binnen Navetto. Je helpt je collega’s bij IT gerelateerde vragen 

zoals: problemen met laptops en (mobiele) devices en overige 

apparaten, vragen over Office 365, Microsoft Teams etc. Jij zorgt 

ervoor dat jouw collega’s direct weer aan de slag kunnen. Je zet 

jouw kennis en ervaring in om storingen en computerproblemen 

te analyseren en je bent in staat deze op een adequate manier op 

te lossen. Door jouw kennis ben je de perfecte sparringspartner 

binnen het IT team van Navetto en hierdoor help je niet alleen 

jouw collega’s, maar ook Navetto op het gebied van IT naar een 

hoger niveau.
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En wat mag je van ons verwachten?

Afwisseling. Zelfstandigheid. Verantwoordelijkheid. Bij een bedrijf 

als Navetto krijg je de kans om uit te groeien tot een topper in je 

vak. Wij bieden je bijvoorbeeld de mogelijkheid door te groeien tot 

applicatiebeheerder. Je gaat aan de slag in een groeiend team dat 

overloopt van ambitie en enthousiasme. Informeel, slagvaardig en 

ondernemend. Oh ja, en voor niets gaat de zon op dat weten wij 

als geen ander. Reken daarom op een stevige beloning in de vorm 

van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Solliciteren of meer informatie?

Word jij onze nieuwe werkplekbeheerder? Stuur dan een motivatie 

brief met CV naar Heba Soliman via h.soliman@navetto.nl. Heb 

je vragen over het sollicitatie proces? Bel haar gerust op 085-

7737725. Heb je vragen over deze functie? Richt deze dan aan 

Stefan Boers via s.boers@navetto.nl. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


