
Wij vragen:
Voor deze functie zoeken we een enthousiaste collega die 
graag wil werken in een dynamische omgeving. Je bent 
ambitieus, communicatief vaardig en durft initiatief te nemen. 
Daarnaast werk je gestructureerd en kan je van nature goed 
organiseren. De volgende punten zijn van belang; 
• Je hebt een afgeronde ICT-opleiding minimaal MBO 

niveau 4, bij voorkeur studierichting ICT-beheerder 
• Je werkt gestructureerd, bent secuur en kan goed 

organiseren 
• Je beschikt over een goed analytisch  en probleemoplossend 

vermogen 
• Je bent communicatief vaardig 
• Idealiter heb je 1 à 2 jaar relevante werkervaring 
• Je hebt ervaring met Office 365 en Windows Server 

2016/2022 
• Je hebt ervaring met netwerken  
• Je woont binnen reisafstand van Hengelo (Gld.)

Wij bieden:
• Een functie met veel ruimte voor eigen initiatief en grote 

verantwoordelijkheid 
• De mogelijkheid door te groeien binnen onze organisatie 
• Een gezellig kantoor met fijne collega’s  
• Een marktconform salaris afhankelijk van jouw kennis, 

ervaring en leeftijd 

Feestfabriek Alles Komt Goed BV
Feestfabriek (Alles Komt Goed BV) is een sterk groeiende, 
creatieve organisatie. Het is het bedrijf achter het grootste, 
betaalde, festival van Nederland: Zwarte Cross. Naast de 
Zwarte Cross organiseert de Feestfabriek het geestverrijkende 
festival Mañana Mañana. De gemene delers bij alle 
activiteiten van de Feestfabriek zijn originaliteit en creativiteit. 
In 2012 werd Nozem Oil gelanceerd. Drie keer per jaar komt 
het ‘Harder!’ magazine uit welke inmiddels ook landelijk in 
de schappen ligt. Met Stichting Pak An worden ideeën die 
bijdragen aan de toekomst van de Achterhoek ondersteund. 

Ook helpt de Feestfabriek middels de Zwarte Cross 
Talententuin jonge talenten uit het Oosten des Lands die 
de wereldtop willen halen. Daarnaast bracht de Feestfabriek 
onverwachte producten op de markt, waaronder Zwarte Cross 
Sneakers, cannabisbier ‘De Groene Buizerd’, kinderboeken in 
het dialect en vuurwerk. De Feestfabriek telt op dit moment 
zo’n 40 medewerkers en is gevestigd in Hengelo (Gld).

Wat ga je doen?
Als Junior systeem / applicatiebeheerder kom je binnen de 
Feestfabriek te werken binnen het team ICT. Je bent het 
eerstelijns aanspreekpunt voor iedereen binnen de organisatie 
voor wat betreft de vraagstukken op het gebied van hardware 
en software. Je zorgt op kantoor voor een stabiele en up-to-
date netwerkomgeving waarmee alle medewerkers optimaal 
gebruik kunnen maken van de aanwezige ICT-middelen. Dit 
wil ook zeggen dat je zorgt voor een goed werkend back-
up systeem en er voor zorgt dat de benodigde licenties en 
documentatie up-to-date is. Je bent onderdeel van het 
team dat verantwoordelijk is voor de gehele ICT tijdens 
onze evenementen. 

Ingang: per direct   -  Aantal uur: 32-40 uur

jr. Systeem / Applicatiebeheerder 

Geïnteresseerd?
Is deze vacature jou op het lijf geschreven?

Stuur dan je motivatiebrief en cv naar:carien@feestfabriek.nl.
Reageren kan t/m 20 april 2022. Voor meer informatie kan je contact 

opnemen via 0575-468080.


