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Functieprofiel 
 
 

Functietitel: IT Support  

Afdeling: Operations 

Rapporteert aan: IT Manager 

Locatie: Amsterdam 

 
 
 

Wie we zoeken: 

 
Wil jij onze afdeling IT komen versterken en werken aan het optimaliseren van IT in Amsterdam 
voor Lebara Nederland? Denk hierbij aan support bieden op alle aspecten van IT waar je mee te 
maken krijgt, zoals beheer van het netwerk-, applicatie- en desktopsupport. Deze job is dan ook 
gevarieerd en dat maakt iedere dag weer anders!  
 
Lebara is in Nederland de grootste mobile operator voor prepaid en ze zijn er klaar voor om de 
SimOnly-markt te veroveren! De snelle groei van SimOnly-klanten gaat in een verrassend hoog 
tempo. Zodoende zijn we op zoek naar uitbreiding van capaciteit voor IT Support, in de week en in 
de weekenden. Wij zijn daarom op zoek naar jou, een gedreven en enthousiaste collega die weet 
wat ervoor nodig is om naadloos samen te werken met de verschillende teams binnen en buiten 
Lebara Nederland. Je bent van de structuur, je houdt van variatie en je hebt oog voor detail, 
immers “the success is in the detail!” Je pakt makkelijk en snel de bestaande werkprocedures op 
zo nodig breng je verbeteringen aan. Herken je je in bovenstaande? Lees dan snel verder! 
 

Wat we vragen: 

 
We zijn altijd op zoek naar mensen die bovengemiddeld presteren en sterke teamspelers zijn. Wij 
zijn trots op het feit dat we makers zijn en gewoon doen. We geven nooit op en doen er alles aan 
om een betere toekomst te bouwen voor al onze klanten. Als IT Support ben je een belangrijke 
link naar medewerkers, teams en onze zustersorganisaties in Europa. Jouw kernwaarden zijn: 
 

Klantgericht     Oplossingsgericht  
Pro-actief     Kwaliteitsgericht 

 
Support: 

• 1ste en 2de lijn IT-support 

• Gemelde (syteem-)problemen onderzoeken en oplossen 
 

Beheer: 

• Useraccounts (toevoegen, verwijderen, wijzigen) 

• Hardware (netwerk, desktop, telefonie) en dagelijkse controles servers 

• Software (installeren, instellen en updaten) 

• Het maken van back-ups 
 

Admin: 

• Diverse applicaties testen bij installaties, upgrades en updates 

• Documentatie van alle IT-processen en up-to-date houden 
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Minimale vereiste: 

• Een relevantie opleiding MBO niveau 4 en/of HBO (ICT beheerder) 

• Minimaal 2-3 jaar relevante werkervaring 

• Uitgebreide ervaring op netwerk gebied (WAN, LAN en WLAN) 

• Uitgebreide ervaring op gebied van Microsoft Office 365 

• Kennis en ervaring van Active Directory 

• Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden 

• Goede beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift 
• Bereid storingsdiensten buiten kantoortijden te draaien en daarmee mobiel zijn 
• VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig 

 

Competenties: 

• Servicegericht en klantvriendelijk 

• Sociaal en communicatief vaardig 

• Pro-actief en neemt graag initiatief 

• Prioriteiten kunnen stellen en bepalen 

• Teamplayer  

• Zelfstandig en in staat gestructureerd te kunnen werken 
 

Wat we bieden: 

 
Een uitdagende en dynamische rol in een internationale organisatie die continue in beweging is. 
Je werkt in en met een gemotiveerd team, in een open en ambitieuze cultuur met korte lijnen en 
veel vrijheid en verantwoordelijkheid.  
 
Verder bieden we: 

• Een fulltime functie  

• Goede werkomstandigheden en een marktconform salaris + jaarbonus 

• Pensioen  

• Een mobiele telefoon met abonnement en een laptop  

• Last but not least: goede koffie/ thee, heerlijk eten en te gekke collega's 
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