
VACATURE 

Operations medewerker 

Operations bij Alphacomm betekent dat je mee doet aan onze missie om betaaloplossingen 

te leveren die niemand anders in de wereld aandurft, omdat ze complex zijn, een hoog 

fraude risico bevatten of moeilijke integraties vereisen. Samen met een team van 

professionals en eigen software systemen leveren we wereldwijd beltegoed en giftcards en 

verlossen we de wereld van openstaande facturen.  

Zeker niet iedereen mag klant worden bij Alphacomm, we richten ons voornamelijk op grote 

partijen die een flink aantal consumenten als klant hebben en vertrouwen tonen in onze 

kennis, techniek en oplossingen. Tot onze klanten behoren banken, verzekeraars en de grote 

bekende telecom aanbieders in Europa. 

Wat je in de kroeg vertelt dat je doet 

We maken oplossingen voor digitale services, incasso sector en grote Utility providers.  

Wat je echt doet 

- Schakelt tussen techniek, de klant, project- en accountmanagement 

- Sluit klanten aan, test de oplossingen en schakelt met leveranciers 

- Schakelt tussen dashboards en diverse technische systemen 

- Onderhoudt contact met klanten om hun aansluiting te begeleiden  

- Je bent mede bewaker van systemen en processen 

- Automatiseren van processen waar mogelijk; we houden niet van “handwerk” 

- Afwegen van prioriteiten en afstemming van communicatie op het juiste niveau 

Onze manier van werken 

Je komt terecht in een hecht team met een typisch Rotterdamse mentaliteit; We 

communiceren direct en open in een redelijk platte organisatiestructuur, iedereen praat met 

iedereen en nieuwe ideeën worden altijd gewaardeerd. We houden van uitdagingen en zijn 

altijd op zoek naar manieren om onze eigen diensten en processen te verbeteren. We 

automatiseren waar mogelijk zodat we kunnen groeien en tijd over houden om te praten (en 

lachen) met collega’s en klanten.  Operations valt onder de  technische afdeling, je collega’s 

hebben vaak ook een technische achtergrond.  

Waar? 

We zitten in het centrum van Rotterdam, op loopafstand van metro en treinstation “Blaak” 

en de markthal. Ons kantoor zit in ‘The Red Apple’, één van Rotterdams meest kenmerkende 

gebouwen, waar we in een open en inspirerende ruimte werken. 

Wie? 

Nieuwsgierig wie we zijn? Kijk op: http://www.alphacommsolutions.com/team/  



Hoe ziet een Alphacomm werkdag er uit? 

Je start de dag op kantoor met een heerlijk zelf gemaakte koffie uit onze eigen barista koffie 

bar. Op je werkplek zie je dat een klant vanmorgen in alle vroegte al een issue heeft 

aangemaakt. Je belt de klant op om probleem beter inzichtelijk te krijgen. Goed dat je dit 

doet want tijdens het gesprek blijkt dat je het probleem meteen kunt oplossen. Stap voor 

stap begeleidt je de klant door het proces heen om een correct databestand te maken.  

Via de chat spreek je met een developer en blijkt er uit testen van de dag ervoor dat er nog 

een HTML template mist. Deze maak je direct even aan en zet je op de goede plaats in het 

systeem.  

Je ziet dat je monitoring dashboard een waarschuwing geeft. Omdat deze niet kritisch is, 

maak je een issue ticket aan voor later. Voor je volgende taak heb je input nodig van een van 

onze leveranciers, deze lopen nu al een week achter met leveren ondanks dat je ze dagelijks 

gebeld hebt. Je overlegt met een project manager om het samen te escaleren om de 

leverancier alsnog vandaag te laten opleveren.  

Na de lunch maak je wat tijd om een proces beschrijving te maken van welke cijfers uit welk 

systeem komen voor een facturatie ronde. Voor de volgende dag staat namelijk op de 

agenda om een plan te maken hoe we deze taken verder kunnen automatiseren. 

Wat vragen we?  

Je hebt HBO werk- en denkniveau, een ICT achtergrond is een pré. 

Goede affiniteit met IT systemen. 

Je bent zorgvuldig en hebt verantwoordelijkheidsgevoel.  

Communicatief vaardig in zowel Nederlands als Engels. 

Leergierig en je wilt jezelf en alles om je heen verbeteren. 

Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. 

Kan niet bestaat niet, je houdt van uitdaging in je werk.  

2 tot 5 jaar werkervaring in vergelijkbare functie 

 

Wat bieden we? 

Een baan bij een groeiend IT bedrijf met een goede naam binnen de branche. 

Een goed salaris tussen de 2.200 en 2.600.  

Alle tools (laptop/telefoon) die je nodig hebt voor het uitvoeren van je werk.  

Een echt toffe werkplek waar veel ontwikkel- en leermogelijkheden zijn. 

Informele en collegiale werksfeer.  

Een zéér open organisatie waar altijd ruimte is voor een goed of leuk idee. 

Goede pensioenopbouw. 
 


