
 

Vacature Teamlead Servicedesk (40u)  

  
Ben jij de /Teamlead die wij zoeken voor onze Servicedesk?  
Onze Teamlead Servicedesk begint de ochtend altijd met een verse bak koffie uit onze Jura 
automaat. Vervolgens start hij samen met zijn team de dag op waar service en 
kwaliteit hoog aangeschreven staan. Hij kijkt naar de planning en ziet dat 1 van 
de medewerkers straks naar buiten moet om een netwerk op te zetten bij de klant. Dat is 
allemaal geen probleem want de planning heeft hij op orde en zijn team kan dit prima 
opvangen. Tussen door bewaakt hij de openstaande en lopende tickets. Hij weet precies 
prioriteiten te stellen. Bij drukke planningen moet hij soms ook zijn eigen agenda aanpassen om 
even zelf naar een klant toe te gaan. Dit is voor hem geen enkel probleem want in onze prachtige 
Kia Ceed Sportswagon zit hij zo op de weg!   
 
Een Teamlead houdt de boel draaiende door deze taken te vervullen;  

• Hoge service ervaringen van klanten  
• Hoge contactkwaliteit met klanten zowel mondeling als schriftelijk  
• Kwaliteitsbewaking tickets en werkzaamheden (waaronder juiste en volledige registratie)  
• Bewaken SLA breaches op responsetime en resolutiontime  
• Bewaken (doorlooptijd van) tickets, i.h.b. security incidenten en high/criticals  
• Monitoring bewaken   
• Identificeren en zo nodig escaleren van problems  
• Bewaking van escalaties en terugkoppeling daarop  
• Voorziet drukkere periodes door de ticketlijst preventief te bewaken  
• Planning van ticket-gerelateerde werkzaamheden onsite  
• Zorgt voor een prettige werkomgeving die overzichtelijk en duidelijk is  
• Zorgt voor een goede en collegiale sfeer binnen het team  
• Beoordelen en ontwikkelen van vaardigheden van Servicedesk medewerkers  
• Personele capaciteitsbewaking  
• Beheren van runbook procedures en knowledgebase  

 
Een succesvolle Teamlead bij ICT Teamwork heeft;  
 

• HBO werk en denkniveau  
• Afgeronde opleiding op minimaal MBO 4 niveau of soortgelijke werkervaring  
• Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie  
• Verantwoordelijkheidsgevoel  
• Stressbestendig  
• Kennis van de door ICT Teamwork gevoerde technologieën (Microsoft client en         

server, Voip en connectivity, Wifi, LAN apparatuur etc.)  
• Kennis van gebruikte management en support tools (PRTG, Manage Engine, Kaseya, 

Reporting Tools etc.)   
• Technisch minimaal op 2e of 3e lijns niveau  

 
Wat je echt even over ons moet weten  
 

ICT Teamwork is in 1992 opgericht als een uit de hand gelopen hobby/ studentenbaan van 
Raymond Kroes. In de tijd dat computers nog voor een deel met een schroevendraaier bediend 
moesten worden, zorgde hij samen met zijn maat uit zijn studentenhuis dat servertjes braaf 
bleven draaien. Waar het eerst om een enkele klant ging, werden dat er al snel meer omdat 
Raymond en zijn compagnon begrepen dat techniek niet zonder service kan. Jaren na zijn 
studententijd ging Raymond zelfstandig met het bedrijf verder en bouwde het samen met zijn 
medewerkers uit tot wat ICT Teamwork vandaag de dag is: een Full Service ICT bureau dat het 
totale ICT-management verzorgt van vele bedrijven. Een plek waar iedereen graag samenwerkt en 
waar ieders input telt. Elke dag weer zorgen de medewerkers van ICT Teamwork met veel plezier 
voor support, beheer, security, advisering en compliancy van haar klanten. De lat ligt hoog: we 
doen ons werk volgens serieuze normen zoals onder andere ISO27001, DataProCode en nog een 
paar andere normen waar we eigenlijk niet over mogen praten (sssst!)....  
 



 

Naast hele gezellige vrijmibo’s bieden wij ook de volgende arbeidsvoorwaarden aan 
 

• Een marktconform salaris  
• Een prima pensioenregeling  
• Een vers bereide lunch door de keurslager op vrijdagen!  
• Wekelijkse VRIJMIBO met hapjes en drankjes  
• De allerleukste personeelsuitjes  
• Biersessies vol interessante IT weetjes om zo je kennis up to date te houden  
• Reiskostenvergoeding of een NS Business Card  
• Een superleuke werkplek in Zoetermeer!  
• Hele gezellige collega’s!  

 
Is dit iets voor jou? Dan horen wij het graag!   

Stuur je motivatie en CV naar hrm@ictteamwork.nl t.a.v. Ueredise.  
Vragen? Neem dan contact op met Ueredise.  079/3633108  
 

mailto:hrm@ictteamwork.nl

