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Functie: Senior Support Engineer   
Organisatie: Stella  
Locatie: Nunspeet 

Jouw perspectief 
Wat gaan we goed en wat gaan we hard! Hierdoor zijn wij nogmaals op zoek naar een Senior 
support engineer voor de afdeling Business Technology (ICT), Met meer dan 100 miljoen omzet 
per jaar en 45+ E- bike testcenters, is het tijd om onze ambities verder na te jagen. Dit jaar gaan 
we verdere stappen zetten om naast Nederlandse marktleider ook Europees marktleider te 
worden. België, Denemarken en verdere uitbreiding in Duitsland; we zijn niet te stoppen. Daarom 
kunnen we jou nu als geen ander gebruiken! 

State-of-the-art cloudoplossingen, het opzetten van de infrastructuur van het SDW1 netwerk 
(inclusief real-time monitoring ) en niet te vergeten de internationalisatie en alle grote INFRA 
projecten die in de pijplijn liggen. Allemaal onderwerpen waar jij in gaat duiken en zult gaan 
bijdragen. Door de enorme groei waar wij in zitten, komt er veel innovatie om de hoek kijken en 
hier word jij continu in meegenomen! Je krijgt de kans om als Senior support engineer BT/ICT dit 
samen met het team (verder) uit te denken en uit te bouwen. 

Van adviseren, coördineren en schakelen met onze ICT leverancier tot aan het regelen van 
hardware en de verwerking van tickets tot aan het participeren en uitrollen van INFRA 
gerelateerde projecten zoals uitfaseren van domain controllers, implementeren van MFA, migraties 
naar AZURE cloud en nog meer uitdagende projecten. 

Met het groot aantal Stella service en testcenters is het van belang dat jij voor de collega’s in zowel 
binnen- als buitenland (momenteel BE en DUI) paraat staat. Hierdoor kan het zo nu en dan 
voorkomen dat je een tripje richting één of meerdere van de service en/of testcenters maakt, wat 
voornamelijk in NL zal zijn. Uiteindelijk zorg jij er als senior support engineer BT/ICT mede voor 
dat dit geminimaliseerd wordt en dat er op afstand ondersteund kan worden. Kortom, een 
uitdagend en divers takenpakket met voldoende ruimte voor persoonlijke groei! 

Het team waarin je komt te werken bestaat uit circa 20 BT collega’s bestaande uit. Data 
specialisten, Applicatiebeheerders, Business Analisten en projectmanagers. Rapporteren doe je aan 
de IT Service manager service desk medewerker. 

Wij vragen 
- HBO denk niveau;
- Een aantal jaren werkervaring in een soortgelijke functie als Senior support engineer ICT/

systeembeheerder;
- Je bent technisch onderlegd en hebt ruime kennis en ervaring met Active Directory, 

Ticketing tools (zoals Topdesk, JIRA Service desk ServiceNow), Azure, Office 365, N-
Central, PRTG (ITIL en MCSA- certificering zou erg helpen);

- Ervaring met Retail automatisering is een pre;
- Goede beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschrift, Duits 

geeft jou een streep(je) voor op de rest. 

Experts4You 
info@experts4you.nl
www.experts4you.nl

mailto:info@experts4you.nl
http://www.experts4you.nl


Experts4You 
Dé MKB Businesspartner     

Karakter 
- Energiek en enthousiast; er moet veel gebeuren in een rap tempo in een korte tijd;
- Behulpzaam en communicatief sterk; jij bent de troubleshooter voor de organisatie en 

schakelt met veel verschillende afdelingen, stakeholders en ICT leveranciers;
- Leergierig en zelfverzekerd; veel nieuwe onderwerpen om op te pakken en veel processen 

vragen om verbetering. Dé kans om hier over mee te denken en het uit te bouwen;
- Georganiseerd; jij coördineert en plant o.a. de diverse werkzaamheden voor externe 

dienstverleners en partners. 

Aanbod 
- Een bruto maandsalaris passend bij opleiding en ervaring;
- Een tijdelijk contract met uitzicht op verlenging;
- 24 vakantiedagen en de mogelijkheid tot het verdienen van een vitaliteitsbonus (maximaal 5 

extra vakantiedagen);
- Reiskostenvergoeding;
- Pensioen conform cao M&T;
- Collectiviteitskorting bij het Zilveren Kruis;
- Een vrije middag op je verjaardag op kosten van Stella;
- Maandelijkse bedrijfsmasseur;
- Flinke personeelskorting op een Stella e-bike;
- Korting op bedrijfsfitness;
- Dagelijks  gratis én vers fruit op de werkvloer;
- Véél gezelligheid; 2 keer per jaar een groot personeelsfeest (zodra Corona dit weer 

toelaat) en veel aandacht voor mijlpalen.

Daarnaast heeft Stella veel prijzen gewonnen voor haar e-bikes, zijn we Retailer van het jaar 
geworden en zijn we door Indeed verkozen tot een van de aantrekkelijkste werkgevers van 
Nederland!
 
Interesse 
Neem dan contact op met Dick Petersen [06 53 724 281 - dick.petersen@experts4you.nl].
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