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Ambitieuze ICT’er gezocht! 
Ben jij een Topliner? 
 
Als Topliner ben je gedreven, betrokken en inspireer je mensen. Je komt je afspraken na, werkt 
samen en je bent wie je bent. Onze missie is dan ook dat wij geloven dat onze passie en 
arbeidsvreugde leidt tot een succesvolle onderneming. Daarnaast streven wij naar duurzaam 
partnership door innovatieve ontwikkeling van producten, relaties en medewerkers. 
 
De kracht van Topline is onze bedrijfscultuur, gevormd door sterke waarden: 
-Waardering (respectvol, waardering geven en succes vieren) 
-Passie (gedreven, werken met hart en ziel en elkaar inspireren) 
-Verbondenheid (samen werken, betrokken en belangstellend zijn) 
-Veilig & betrouwbaar (afspraken nakomen, eerlijk zijn en je mag zijn wie je bent) 
 
Matchen jouw waarden met die van ons? 
 
Voor onze afdeling ICT in ’s Heerenberg zijn wij op zoek naar een fulltime medewerker die 
ambitieus is en graag wil doorgroeien binnen onze organisatie. 
 
Een typisch Topline ICT’er profiel: 
-Je beschikt over een afgeronde MBO opleiding richting ICT niveau 4 
-Je kunt goed zelfstandig werken maar bent daarnaast een echte teamplayer 
-Je denkt mee en je bent innoverend 
-Je staat stevig in je schoenen 
-Je bent communicatief vaardig en servicegericht 
-Je bent leergierig en ambitieus  
-Je bent in het bezit van rijbewijs B en je beschikt bij voorkeur over een eigen auto 
 
Wat ga je doen? 
Zo zien jouw werkzaamheden eruit: 

- 1e lijns support 
o Gebruikers ondersteuning 
o Incident beheer systeem onderhouden 
o ICT problemen in onze fabriek en in de kantooromgeving verhelpen 

- 1e aanspreekpunt collega’s 
- Aanspreekpunt collega’s ICT en externe leveranciers/partners 
- Op basis van de benodigde kennis de mogelijkheid om de website te onderhouden 
- Op basis van de benodigde kennis de mogelijkheid om applicaties te programmeren 
- Ondersteunend aan de 2e lijns support 

o Meedraaien met projecten 
o MSSQL database onderhouden 
o Mee denken met proces verbetering 

- Indien nodig kan het voorkomen dat je naar locatie Beuningen gaat voor ondersteuning.  
 
Netwerk- en systeembeheer zijn uitbesteed aan een externe partij 



 

Topline ‘s Heerenberg B.V. 
Grensstraat 6 
Postbus 103 
7040 AC  ’s-Heerenberg 
 
t:+31 88 712 0500 
f:+31 88 712 0519 
i: www.toplinemwb.nl 

 
 
 
Wie zijn wij? 
Topline Maatwerkbladen heeft 2 vestigingen in Beuningen en ’s-Heerenberg. Er zijn ca. 150 
teamleden werkzaam binnen onze organisatie. In ’s-Heerenberg worden keukenbladen 
geproduceerd van composiet, keramiek, graniet en beton.  
In Beuningen worden keukenbladen geproduceerd van hout, spaanplaat, Sima Core, Laminaat en 
Multiplex. Voor alle locaties geldt dat het ontwerp, de productie, de logistiek en het transport zelf 
wordt verzorgd. Topline heeft kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan, net als 
betrokkenheid met de klanten en leverbetrouwbaarheid. De producten van Topline Maatwerkbladen 
kunnen niet direct  door particulieren worden gekocht, maar worden via keukenstudio’s in 
Nederland, België en Duitsland verkocht. 
 
De ICT afdeling bestaat uit Maarten en Dirk en het betreft een jong en dynamisch team en onze 
locaties hebben een hoge automatiseringsgraad.  
 
Wat bieden wij jou? 
Je start met een tijdelijk contract. En doe je het goed, dan willen we je graag behouden! Topline 
biedt uitstekende opleidingsmogelijkheden en daarnaast kun je in de praktijk ook veel leren. Bij 
Topline krijg je een aantrekkelijk salaris op basis van de CAO Afbouw/Natuursteen. Je krijgt 25 
vakantiedagen en 6 ADV dagen. 
 
Heb je nog vragen over deze vacature?  
Dan kun je contact opnemen met Maarten de Koning 06-29600514 
Je kunt je CV en motivatiebrief voor 29 februari a.s. mailen naar Liane@toplinemwb.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 
 

 

 

 


