
 

Wij zoeken twee 
 

Schoolverlaters voor de functie van  
ICT-trainee in Leek 

Wie zijn wij? 

Data B. Mailservice is specialist in crossmediale documentstromen, met een sterke focus op transactiemail.  

Al ruim 25 jaar zorgt ons team van professionals voor de fysieke en digitale documentstromen: van ruwe data tot 
(digitale) deurmat. Van printen, couverteren en versturen van fysieke poststukken tot het mailen of klaarzetten van 
digitale berichten in een beveiligde (DigiD) omgeving. Onze mensen en machines zijn in staat om tot op het kleinste 
variabele niveau uiteenlopende documenten te verwerken, samen te voegen en te verzenden.  

Onze grote klantenkring bestaat uit overheidsinstanties, banken en grote verzekeringsmaatschappijen, maar ook het 
MKB, groothandels en drukkerijen weten ons te vinden. 

Wij streven continu naar een grote toegevoegde waarde voor de klant en staan open voor nieuwe ontwikkelingen. Dit 
heeft geleid tot een doeltreffende Automatiseringsafdeling waar 14 mensen in Leek werken en 8 mensen in Barcelona 
bij Convidad. Totaal werken er in de groep 63 vaste medewerkers. 
Data B. staat voor kwaliteit en is ISO 9001, 14001 en 27001 gecertificeerd.  
 

De functie van ICT trainee 

Heb jij net je MBO diploma gehaald in de richting van ICT applicatieontwikkelaar (of een andere relevante 
studierichting) en wil je graag aan de slag in een dynamische ICT omgeving om daar werkervaring op te doen en jouw 
vaardigheden verder te ontwikkelen en uit te breiden? 

Dan is een traineeship bij Data B. Mailservice iets voor jou! 

Je start als trainee met als doel je te bekwamen in de specifieke ICT-toepassingen en -processen binnen ons bedrijf. 
Hierbij gaat het met name om het ontwerpen en produceren van fysieke en digitale output voor onze klanten, op basis 
van door de klant aangeleverde data. Je krijgt belangrijke taken in het ontwikkeltraject van documentstromen en het 
productieproces. Voor het produceren van de output maak je gebruik van geavanceerde tools. 

Je speelt een belangrijke rol in het contact met onze klanten. Daarom ben je proactief en communiceer je op een goede 
en heldere manier met de klanten. Je vindt het leuk en prettig om onze klanten te helpen en daarbij zet jij jezelf volledig 
in om de doelen van onze klanten te realiseren. 

Ook in de omgang met collega’s ben je flexibel en proactief, je denkt mee en kunt goed werken in teamverband om op 
die manier dagelijks onze (nieuwe) producten te verbeteren. 

Jij: 

• hebt een relevante en afgeronde opleiding op MBO niveau 

• hebt een goede beheersing van de Engelse taal (spreken, lezen, schrijven) 

• bent nauwkeurig, flexibel, creatief, collegiaal en klantgericht 

• legt gemakkelijk contact en bent communicatief sterk 

• hebt een goed analytisch denkvermogen 

• hebt affiniteit met document design 

• Maar bovenal:  

Ben je enthousiast om nieuwe dingen te leren en te gaan werken binnen de onstuimig  
groeiende markt van de digitale dienstverlening. 

 

Wij bieden 

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, een marktconform salaris, een resultaat afhankelijke winstdeling 
en een goede werksfeer. 
 

Reageren 

Enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Stuur dan je cv met motivatiebrief naar: 
Bo Beurkens-Blankestijn, Human Resource Manager, b.beurkens@datab.nl 


