
Brisk ICT is, met 18 medewerkers, de specialist in werkplek ICT. Wij zorgen voor functionaliteit en 
inrichting van werkplekken. Hiervoor ontwerpen en implementeren wij de benodigde infrastructuur 
achter de werkplekken. Tevens geven wij ondersteuning aan gebruikers en beheren de infrastructuur. 
Brisk ICT kenmerkt zich door een platte organisatie bestaande uit zelfsturende klantteams, een centrale 
helpdesk en het ICT bedrijfsbureau.

De klanten van Brisk ICT zijn organisaties die een betrokken ICT partner zoeken voor hun gehele 
automatisering of een deel ervan. In met name het MKB is Brisk ICT, dankzij de altijd actuele 
automatiseringskennis en voldoende capaciteit, van grote toegevoegde waarde.

Microsoft en Apple (server)omgevingen zijn de speerpunten van Brisk ICT. De activiteiten zijn onder 
meer het leveren en installeren van hard- en software, compleet systeembeheer en als service provider 
van eigen internetdiensten biedt Brisk ICT de online werkplekoplossing “iKantoor”. 
In verband met toenemende activiteiten zijn wij vanaf medio maart op zoek naar een: 

commercieel medewerker ICT bedrijfsbureau.
(full time, standplaats Groningen)

Ons ICT bedrijfsbureau is (samen met de helpdesk) het hart van de organisatie en stroomlijnt de 
dynamiek die er dagelijks is tussen Brisk ICT, leveranciers en de klanten. 

Als commercieel medewerker ICT bedrijfsbureau inventariseer je klantvragen en zet deze om naar 
goede deals voor zowel Brisk ICT als de klant. Het dagelijkse werk bestaat uit het verzorgen van 
prijsopgaven, voorstellen, inkoop, voorraad en verwerking/ beheren van alle (hard- & software) orders. 

Daarnaast vorm je een vraagbaak en ben je degene die meehelpt oplossingen te bedenken voor de 
vele technische producten en services waarmee Brisk ICT haar klanten helpt. Denk hierbij aan server- 
en storageoplossingen, tablets, smartphones, computers, software, internetverbindingen, cloud-
werkplekken, online backup, licentiebeheer etc.

Functie eisen
•	 je beschikt over HBO werk en denkniveau;
•	 je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en bent nauwkeurig;
•	 je hebt goede communicatieve vaardigheden;
•	 je beschikt over ICT kennis, productkennis van computer hardware (kennis over Microsoft en 

Apple platformen is een pré);
•	 je bent stressbestendig en pro-actief.

Brisk ICT biedt:
•	 een open en informele bedrijfscultuur met enthousiaste ICT vakgenoten; 
•	 mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en verantwoordelijkheden uit te breiden; 
•	 een marktconform salaris;
•	 een contract voor onbepaalde tijd.

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Harry Bos via h.bos@brisk-ict.nl.

Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier op www.brisk-ict.nl. Reageren op deze vacature is 
mogelijk zolang deze op onze website is gepubliceerd.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


