
 

 Verkoop Binnendienst READY4IT  

 

 

Welkom in onze wereld! De dynamische wereld van ICT.  

Een wereld waarin we voor bijna elk bedrijf wat kunnen betekenen. Wi-Fi, apps, navigatie, internetbankieren, 

we maken er allemaal gebruik van. Digitalisering is geen modeverschijnsel, het is dé toekomst.  

Daarom willen we bij Ready4IT geen tijd meer verliezen en gaan we uitbreiden! 

 

Als ICT-specialist hebben we het druk! Bedrijven weten ons goed te vinden en wij willen graag stipt aan de 

vraag blijven voldoen en onze klanten vlot bedienen. Daarom hebben we een nieuwe, veelzijdige functie 

gecreëerd voor 32-40 uur. We zijn op zoek naar een commerciële ICT-er / coördinator / supportmedewerker / 

een assistent-bedrijfsleider, you name IT! Omdat je taken gewoonweg niet in 1 functietitel samen zijn te vatten, 

leggen we graag onze verwachtingen aan je uit. 

 

 

● Over jou, jij bent: technisch, commercieel, servicegericht, een visitekaartje en een waardige gesprekspartner. 

● Je zet deze eigenschappen in om te: communiceren, informeren, sparren, ontwikkelen en te ondersteunen. 

● Je bezit: kennis van ICT, HBO werk- & denkniveau, aangevuld met een aantal jaren werkervaring.  

● Jouw dag vul je onder andere in met: het ondersteunen van de eigenaar met dagelijkse werkzaamheden, het 

uitbrengen van advies, het opstellen en bewaken van offertes, commerciële plannen bedenken + uitvoeren. Je 

draait ook mee op onze support afdeling, want jij bent allround inzetbaar. Daarnaast houd je je bezig met 

innovatie & productontwikkeling, onze branche staat namelijk nooit stil!  

 

 

De eigenaar, Hindrik-Jan, is Ready4IT 8 jaar geleden begonnen en zoekt iemand die met het bedrijf wil 

meegroeien, maar ook iemand die zijn taken kan overnemen bij afwezigheid en die verantwoordelijk kan 

dragen. Op dit moment bestaan wij uit een team van 7 medewerkers en hebben elk ons eigen expertise. 

Samen zetten we dagelijks de schouders eronder. Professioneel & gezellig, met korte lijnen en zonder lagen.  

  

 

Met een groot hart voor ICT mogen we voor veel bedrijven in Zuidoost Drenthe de mooie rol van ‘IT afdeling op 

afstand’ bekleden. Onze klanten worden niet overladen met moeilijke vragen en ingewikkeld ICT jargon. Wij 

houden het graag eenvoudig, ons motto is ‘Keep it simple!’. Als ICT specialist is ontzorgen ècht ons ding. En dat 

doen wij op een nuchtere & eerlijke manier, zonder poespas! Precies zoals we zijn.  

 

 

Ben je nu –bijvoorbeeld- support of servicedesk medewerk(st)er en toe aan dé volgende stap:  

een veelzijdige functie met vrijheid en verantwoordelijkheid?  

Stuur ons dan je cv en een korte motivatie. We komen graag met jou in contact! 

  

 

Voor deze vacature is Ready4IT een exclusieve samenwerking aangegaan met HUB! Zij verzorgen de werving 

voor ons, zodat wij ons in tussentijd bezig kunnen houden met onze eigen werkzaamheden. De selectie-

gesprekken voeren we gezamenlijk. Zijn we een match? Dan krijg je vanuit Ready4IT een contract aangeboden, 

met een prima salaris, opleidingsbudget en eventueel een auto van de zaak! Solliciteren kan tot donderdag 4 

januari a.s. middels: sollicitaties@hubhardenberg.nl t.a.v. Lucienne Prenger. Ben jij READY4IT? 

 

 
 

 

https://www.ready4it.nl/
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