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Sommige bedrijven noemen jou supportdeskmedewerker, helpdeskmedewerker, servicedeskmedewerker, 

eerstelijns medewerker of IT eerstelijns medewerker. Dit maakt jou niet uit, jij bent oplossingsgericht voor degene 

die jou nodig heeft op het gebied van IT, start jij bij Zaffier? 

 

De organisatie 

Bij Zaffier werken we anders, want Zaffier is een nieuw te bouwen organisatie in Alkmaar, die inwoners in de regio op weg helpt bij 
re-integratie, participatie en financiële zelfstandigheid. Zaffier ondersteunt bij werk, geldzorgen en inburgering. De klant staat 
centraal en jij als medewerker ook! 

 

Wat ga je doen? 

Als IT supportdesk medewerker ben je het eerste aanspreekpunt op het gebied van IT. De hoogste piek van de dag is in de ochtend 
omdat de meeste eindgebruikers dan opstarten. Je bent verantwoordelijk voor het behandelen en registreren van binnenkomende 
incidenten. Door de juiste vragen te stellen weet je precies wat het incident is en hoe je dit kunt oplossen. Dit kan je goed 
overdragen zodat de eindgebruiker weer zo snel mogelijk aan de slag kan. Waar nodig werk je hierbij samen met de 
applicatiebeheerders en de technisch beheerders. 
 
Je faciliteert je collega’s in gebruikersapparatuur zoals Windows-laptops, smartphones en iPads. Bij het uitreiken van apparatuur 
geef je kort uitleg om je collega’s op weg te helpen. Daarbij verzorg je een optimale werkplek. Je voorziet de eindgebruiker van een 
gebruikersaccount en je verleent toegang tot Outlook. Hierbij staat informatiebeveiliging en de bewustwording hieromtrent hoog 
in het vaandel. 
 

Wat neem jij mee? 

Bij Zaffier maken we gebruik van verschillende software zoals Active Directory, Adobe Reader, Suite voor Sociaal Domein, AFAS, 
Allegro, Zaaksysteem, Citrix en Office 365. Op den duur zal je ingewerkt worden op alle software van Zaffier. 

- Je hebt ervaring met Active Directory. 
- Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring als IT Supportdesk medewerker, hierdoor kan je snel verbanden leggen en de 

eindgebruikers op een servicegerichte en vlotte manier weer op weg helpen. 
- Je hebt minimaal een mbo 4 opleiding, in de richting van ICT. 

 
De organisatie Zaffier 

De gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gaan gezamenlijk uitvoering geven aan de 
Participatiewet, schuldhulpverlening, inburgering en minimabeleid. Waar dit nu door drie organisaties geregeld wordt, is er per 1 
januari 2023 één organisatie: Zaffier. Door de krachten te bundelen kunnen we doelstellingen nóg beter behalen en helpen we 
méér inwoners te participeren. De nieuwe organisatie gaat bestaan uit zo’n 300 ambtelijke medewerkers en 1.000 medewerkers 
vanuit de WSW en Participatiewet. 

 
De arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden je een afwisselende functie in een nieuw, ambitieus en dynamisch team waarin je ruimte krijgt voor eigen initiatieven 
en persoonlijke ontwikkeling. 

- Het bruto maandsalaris voor deze functie bedraagt bij een fulltime werkweek (36 uur) max. € 3301,- bruto per 
maand (schaal 7). Dit is afhankelijk van jouw kennis en ervaring; 

- Daarnaast heb je ook een Individueel Keuze Budget (IKB) ter waarde van 17,05% van het salaris (dit is inclusief 
vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dit budget kan je uitkeren in verschillende vormen bijvoorbeeld extra salaris, extra 
verlof, sportabonnementen, etc. 

- Zaffier heeft flexibele werktijden en de mogelijkheid om werk en privé goed in balans te houden, bijvoorbeeld door thuis 
te werken. 

  

IT helpdeskmedewerker max. 36 uur 
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Wil je meer weten of reageren? 

Geïnteresseerd? Stuur dan je sollicitatie met motivatie naar Zaffier vóór 18 november 2022 t.a.v. Frances Peterson Adviseur HRM, 
f.peterson@wnk.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op over de voortgang van de sollicitatieprocedure. Voor meer 
informatie over de functie kunt je terecht bij Eelco Molenaar, Projectmanager ICT (06-12337339).  
 

 

 


