
 

 
 
Vacature: Allround ICT’er 

De Monnik Dranken is op zoek naar een allround ICT’er voor 40 uur ter versterking van onze ICT 
afdeling.  Ben jij die allround ICT’er die in een klein, maar zeer professioneel team, op een mooie plek 
in Nederland wil werken? Zijn hardware en software gerelateerde vraagstukken een leuke uitdaging 
voor jou? Zie je snel oplossingen of verbeteringen om bedrijfsprocessen efficiënt te laten verlopen? 
Dan zijn we op zoek naar jou.   
 

Wie zijn wij?  

De Monnik Dranken (DMD) is een toonaangevende drankengroothandel en drankenimporteur die al 
sinds 1918 bestaat. Ons familiebedrijf heeft op dit moment meer dan 130 mensen in vaste dienst. Het 
totale assortiment bestaat uit ca 10.000 verschillende dranken en drankaanverwante artikelen. Met de 
drie kernactiviteiten; groothandel, importeur en merkenbouwer heeft DMD zich op een eigenzinnige 
manier gepositioneerd op de markt. Als importeur betrekt DMD vanuit 40 verschillende landen diverse 
distillaten en wijnen en heeft het de exclusieve import en distributie in Nederland van deze merken. 
 
De omvangrijke klantenkring bestaat o.a. uit groothandels, slijterijen, wijnhandelaren en 
horecagelegenheden gevestigd in heel Nederland. Sinds januari 2007 zijn we gehuisvest aan de 
Deventerstraat 6 in Oldenzaal, waarbij in december 2015 een uitbreiding is gerealiseerd. 
 
Tevens reikte de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, namens koning Willem 
Alexander, het predicaat “Koninklijk” uit aan DMD in december 2018. Daarnaast, heeft het 
internationale platform ‘The Spirits Business’ in december 2020 de titel ‘’Spirits Distributor of the Year 
2020’’ toegekend aan ons familiebedrijf. 
 
Functieprofiel: 

In deze functie ondersteun je vanuit de afdeling ICT onze organisatie bij de uitvoering van de 
werkzaamheden. Samen met je directe collega’s draag je er zorg voor dat de ICT-omgeving van De 
Monnik Dranken excelleert.   
 
Activiteiten die we met jouw kennis en kunde op een hoger niveau gaan brengen: 

Het uitvoeren en ondersteunen van ICT-projecten. Tevens het organiseren en overleggen met onze 
afdelingen over het gewenste eindresultaat,  programmeren, aan- en bijsturen waar nodig.  

Onderhoud en optimalisatie van het netwerk, Active Directory en Office 365. 

Een proactieve houding m.b.t. innovatiemogelijkheden, toekomstige ontwikkelingen en de gevolgen en 
mogelijkheden hiervan vanuit ICT perspectief. Het analyseren van onze data om de mogelijkheden 
hiervan ten volle te benutten. Eerste hulp bij hardware en software problemen.  

Wat vragen wij van jou: 

• Opleiding op ICT-gebied. 
• HBO denkniveau. 
• Zelfstandige en proactieve teamplayer.  
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 
• Iemand die communicatief vaardig is in woord en geschrift. 
• Bereidheid om dagelijks ‘on-premise’ te zijn. 
• Kennis en ervaring met programmeren en databases. 
• Kennis van Progress en Linux is een pre. 

 
 
 



Je herkent jezelf in de volgende competenties: 

• Je bent analytisch.
• Communicatief sterk
• Je durft vragen te stellen en bent onderzoekend.
• Zelfstandig en proactief.
• Je bent leergierig en stelt doelen voor jezelf.

Wat bieden wij jou: 

• Een afwisselende, uitdagende werkplek in een innovatieve en dynamische branche.
• Ontwikkelingsmogelijkheden.
• Leermogelijkheden over onze producten zoals wijnen, bieren en whisky.
• Een marktconform salaris.
• Flexibele arbeidstijden (in overleg).
• Gezellige bedrijfsfeesten.
• Een open en familiaire bedrijfscultuur.

Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving, dan zien we 
jouw motivatie en CV graag per mail voor 30 november 2022 tegemoet. 

De Monnik Dranken 
t.a.v. Gretha Kamies (Personeelszaken)
Gretha.kamies@monnik-dranken.nl
Deventerstraat 6 7575 EM Oldenzaal 

Voor vragen kunt u tevens contact opnemen met: 
Gretha Kamies (Personeelszaken) 
Ma. t/m do. 8.30u – 12.30u 
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