
 

 

 

 

Al ruim 135 jaar is KWINT leverancier van hijs- en hefmiddelen en heeft het een eigen zeilmakerij. Sinds 

1883 leveren wij hijsmiddelen op het gebied van de bouw, kraanbedrijven, industrie, transport, 

offshore en windenergie, scheepsbouw en de landbouw. Keuring en inspectie van hijsmiddelen is een 

vast onderdeel van onze dienstverlening. KWINT is een familiebedrijf, heeft van oudsher een landelijke 

dekking en is groeiende. We zijn volop in ontwikkeling en om alle kansen optimaal te benutten zijn wij 

op zoek naar een: 

 

Medewerker digitale marketing / Allround ICT-beheerder 
 

 

De functie is tweeledig: 

Kwint wil graag actief worden op de digitale snelweg en jij mag deze weg gaan berijden. Advertenties 

op social media en het door ontwikkelen van webpage & webshop behoren tot jouw functie. Tevens 

heb je als ICT- beheerder een belangrijke functie binnen de organisatie. 

Je lost problemen razendsnel op en haalt alles uit de kast voor een tevreden eindgebruiker. Ook ben 

je verantwoordelijk voor het beheer van servers en de ERP-omgeving (momenteel Exact Globe/ 

Synergy) en lever je een actieve bijdrage voor het optimaliseren van processen en de ICT-

voorzieningen. Hierbij is het van belang dat je goed bepaalt wat de behoeften zijn van de 

verschillende afdelingen. Het is een zelfstandige functie, waarbij je echt de ruimte krijgt om je eigen 

ding te doen. Je werkt vanuit onze vestiging in Groningen en werkt nauw samen met de Manager 

verkoop binnendienst die momenteel ook het ICT-beheer doet.  

 

Wie zoeken wij? 

Voor deze veelzijdige functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste kandidaat die handig is met 

computers. Je bent een ICT-topper en denkt en werkt op minimaal MBO-niveau, richting ICT-beheer. 

Je bent servicegericht en weet jezelf goed te verwoorden. Je denkt in mogelijkheden en kansen en 

vindt het leuk om adviezen te geven. Ervaring met CMS, zoals Wordpress en Magento is een pré. 

Verder heb je kennis van Windows Server, Exact Globe, MS Exchange en HTML. De rest kun je allemaal 

leren! 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden veelzijdigheid, doorgroeimogelijkheden, scholing en opleiding. We zijn een dynamisch 

bedrijf dat continu in beweging is. We kennen een prettige werksfeer en een open cultuur. Wij bieden 

een fulltime functie voor 38 uur in de week, met kans op een contract voor onbepaalde tijd met goede 

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de SZS-cao. 

 

Reageren:  

Enthousiast geworden over deze baan? Stuur je motivatiebrief met C.V. voor 11 januari 2021 naar 

jobs@kwintgroep.nl t.a.v. Yvonne Veenma. 

 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met ons hoofdkantoor in Groningen 

en vragen naar Yvonne Veenma: 050-3168989. 

 

 


