
 

Allround medewerker 

Hosted.nl zoekt jou: een medewerker met allround skills 

Ben jij een “sociaal dier”, weet jij je verhaal goed te brengen en communicatief vaardig? Weet jij altijd 

iedereen enthousiast maken voor jouw idee? Maar weet jij ook dat luisterend oor te zijn en begrip te tonen en 

vind jij het fantastisch dat elke dag iets anders brengt? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wie zijn wij? 

Hosted.nl is een innovatieve ICT-dienstverlener. Met meer dan 10 jaar ervaring hebben we veel kennis en 

kunde opgebouwd. De groei van ons bedrijf is te danken aan het specialisme op het vlak van online 

oplossingen waaronder online werken en hostingdiensten inclusief support & beheer. Onze ISO-certificaten 

(ISO 27001:2013, 9001:2015 & NEN7510) en trouwe klanten werken mee aan het bevorderen van een hoog 

niveau van innovatie, in combinatie met een hoge inzet en flexibiliteit van onze medewerkers. Hosted.nl 

bestaat uit professionals met uiteenlopende technische expertise en kennis van bedrijfsprocessen. We zijn 

gevestigd in Zevenaar (regio Arnhem-Nijmegen). 

Hoe ziet je dag eruit? 

Als Allround Medewerker ben jij een echte allrounder en het visite kaartje van onze organisatie. Je bent 

verantwoordelijk voor een breed en divers takenpakket en daardoor ziet jouw dag er geen dag hetzelfde uit. 

Als Allround Medewerker onderhoud jij het contact met de klant wanneer deze geen technische- of support 

vraag heeft. Je ondersteunt de administratie en sales met diverse werkzaamheden. Je neemt de telefoon aan 

en beantwoordt algemene en administratieve vragen. Maar je ondersteunt ook bij het opmaken van blogs, 

offertes en overeenkomsten. Jij bent onze spin in het web, een echte duizendpoot met één doel: Customer 

Happiness.   

Wat bieden wij? 

Bij Hosted.nl kan je de functie zo interessant maken als je zelf wilt. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en 

persoonlijke ontwikkeling. Je komt terecht in een interessante en informele organisatie met een prettige 

werksfeer waar flexibiliteit, ontwikkeling en professionaliteit voorop staan. 

Naast een prima pakket met arbeidsvoorwaarden zoals een marktconform salaris en 24 vakantiedagen, vinden 

we het ook belangrijk dat er aandacht is voor jou als persoon. Daarom kun je bij ons extra vakantiedagen 

bijkopen (5), kun je flexibel werken en ontspan je door te chillen, darten, gamen of verbreek jij de high-score 

op onze flipperkast.  

Ben jij de Allround Medewerker die we zoeken? Dan zoeken wij dit in jou : 

� een gezellige en gemotiveerde collega; 

� een professionele uitstraling, inlevingsvermogen en mentaliteit; 

� commerciële, flexibele en stressbestendige instelling; 

� een teamspeler die ook goed zelfstandig kan opereren; 

� doorzettingsvermogen en leergierigheid; 

� analytisch, pragmatisch en goed verbanden kunnen leggen; 

� handig met computer, Office en Social Media;  

� proactief en geen 9 tot 5 mentaliteit 

� goede communicatieve eigenschappen ofwel communicatief vaardig; 

� goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel verbaal als schriftelijk; 

 

Wil je aan de slag bij een succesvolle en sterk groeiende ICT-dienstverlener, dan komen we graag met jou in 

contact.  

 

Stuur een motiverende e-mail (met jouw CV) naar vacatures@hosted.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze 

vacature wordt niet op prijs gesteld! 


