
Vacature: ICT & Facilitair Servicedesk medewerker (standplaats Oirschot, 40 uur)

Welkom bij PGZ, dé officiële merkdealer op het gebied van premium mobiliteit in Noord-Brabant en Limburg. Met ruim 140 
medewerkers en officiële dealerlocaties voor onder andere Porsche en Bentley hebben wij alles in huis voor liefhebbers van 
mobiliteit in het hogere segment. Per direct zijn wij op zoek naar een Facilitair & IT Servicedesk medewerker om onze interne 
dienstverlening naar een hoger niveau te brengen.

De functie
Een nieuwe medewerker die een werkplek moet krijgen. Een pand waar reparatie of onderhoud nodig is. Een collega wiens telefoon 
kapot is. De verlichting is uitgevallen. Een storing in onze systemen die we zelf of samen met onze automatiseerder moeten oplossen. 
Dat soort vragen, en nog vele andere, is waar jij enthousiast van wordt. Als allround spin in het web geniet jij ervan om alles in het 
bedrijf zo goed mogelijk te laten functioneren en om je collega’s snel en vriendelijk te helpen als dit niet het geval is. Je hebt gevoel 
voor IT, zowel qua hard- als software, maar je schakelt ook probleemloos met leveranciers en je vindt het geen probleem om zelf de 
handen uit de mouwen te steken voor kleine praktische klussen.

Wat worden onder andere jouw verantwoordelijkheden?

 • Eerstelijns contactpersoon voor alle facilitaire vragen vanuit de organisatie;
 • Beheer van de ticketomgeving (servicedesk) en tussenpersoon richting facilitaire leveranciers;
 • Onderhoud en inrichting van werkplekken;
 • Het (laten) doen van onderhoud, reparatie en reiniging van onze locaties;
 • Waarborgen van de RI&E in de rol van Preventiemedewerker;
 • Ondersteunen van (verbeter)projecten zoals bijv. nieuwe systemen of werkprocessen;
 • Inkoop en beheer van facilitaire materialen en controle van kosten facilitaire leveranciers.

Wat bieden wij? 

Een afwisselende, uitdagende, en verantwoordelijke baan bij PGZ (met nu als standplaats Oirschot, vanaf eind 2023 in een prachtig 
nieuw pand in Oisterwijk, en 1 a 2 dagen in de week aanwezigheid in Maastricht). Een baan met vrijheid en zelfstandigheid; jij bent dé 
ICT & Facilitaire medewerker van PGZ. En je komt bij een gezellig bedrijf waar inzet en eigen initiatieven worden gewaardeerd. Daarbij 
hoort een passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Enthousiast?

Ben jij na het lezen van deze vacature overtuigd dat jij onze nieuwe collega bent? Solliciteer dan direct door in ieder geval je 
CV met motivatie te mailen naar: vacatures@pgz.nl.
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