
1ST LINE IT ANALIST GEZOCHT

We breiden onze IT-afdeling in Ridderkerk uit naar een team

van 2 personen. Je gaat samenwerken met jouw

Nederlandse collega en jouw 5 collega's in Engeland. Je

bent verantwoordelijk voor het oplossen van technische

issues op korte termijn en helpt indirect onze systemen

verder uit te breiden en te optimaliseren. We groeien flink en

kunnen daar een NUCHTERE, ENTHOUSIASTE

en HULPVAARDIGE collega bij gebruiken. 

 
Iets voor jou? Kijk op WWW.LGH.EU bij onze vacatures.
 



LIFTING EXPERT GEZOCHT

Op onze IT-afdeling is een mooie vacature vrijgekomen nu we de afdeling verder gaan uitbreiden. 
 
Wat ga je doen?
Bij LGH verhuren we hijsmaterieel aan bedrijven en dat doen we goed. Wereldwijd hebben we 30
vestigingen en we groeien stevig door. De kwaliteit van ons materieel, personeel en service staan
voorop en onze IT-systemen zijn een belangrijk onderdeel daarvan. Daar kom jij om de hoek
kijken. 
Collega's komen met hun vragen over de systemen als eerste bij jou terecht. Jij bepaalt of je het
zelf op kunt lossen of dat je dit doorspeelt naar de 2e lijn of naar een leverancier. Je bent
verantwoordelijk voor het stellen van de prioriteiten en werkt hiermee nauw samen met het IT-
team.
 
Wat maakt jou een goede kandidaat?
Je bent in het bezit van een rijbewijs en hebt ervaring op het gebied van diagnosticeren en
oplossen van problemen met verschillende soorten software en hardware. Daarnaast ben je
oplossingsgericht, stel je hoge eisen aan de service die jij levert en ben je communicatief sterk,
zowel in het Engels als in het Nederlands. Wij zoeken iemand die niet alleen sterk is in IT maar
ook gestructureerd is in het bijhouden, opvolgen, prioriteren en documenteren van problemen.
We stellen geen specifieke eisen aan je opleiding, maar we verwachten wel dat je ervaring kunt
overleggen. 
 
Hoe ziet ons team eruit?
Je werkt in een informeel team dat voor elkaar klaar staat, hart voor de zaak heeft en hart voor
de klant. In Engeland bestaat het team uit 5 collega's en in Nederland breiden we met jouw
komst uit naar 2 personen. Dagelijks heb je contact met je collega's binnen het team. We lachen
veel met elkaar, helpen elkaar en zetten er samen de schouders onder. De gehele organisatie
kenmerkt zich als laagdrempelig, toegankelijk, nuchter en hard-werkend en dat is bij onze IT-
afdeling niet anders.
 
Wat bieden wij jou?
Een marktconform salaris, coaching en training, een goed bereikbaar en mooi kantoor in
Ridderkerk en prettige collega’s. Bij een internationaal bedrijf dat hard groeit. Ook investeren we
in jouw toekomst met behulp van coaching, trainingen en opleidingen. 
 
Wil je meer weten over ons? 
Kijk rond op onze website en vergeet niet de social mediakanalen op Facebook en LinkedIn te
bezoeken. We delen daar ons werk en bieden je een kijkje in de keuken.
 
Lijkt het je wat?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar jobs@lgh.nl voor 22 november en richt deze aan Chris
Noorlander.
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