Als business partner van zowel IBM als Microsoft komt ASIST al meer dan twintig jaar over de
vloer bij grote bedrijven in binnen- en buitenland. Ons team begeleidt deze klanten “SIDE BY
SIDE” tijdens moderniseringstrajecten.
ASIST bestaat uit 3 business units en we zijn op zoek naar jouw skills en engagement.
•

Methods & Application Modernization
o Hier ligt de focus op het aanrijken van nieuwe werkmethodes en/of technologieën. Er is meestal een link met het mainframe, maar we verwachten
dat jij ook niet bang bent van java, .NET...
o Dit team leidt het project bij de klant, in samenspraak met de klant

•

Insourcing services
o Hier werk je met interne en externe collega’s samen in de rol van ontwikkelaar
of analist.
o Dit team is actief op projecten van en bij de klant

•

Software Asset Management
o Deze Business unit concentreert zich op de kunst om alle software bij een
bedrijf in kaart te brengen en dit te vergelijken met de aangekochte licenties

Tijdens ons kennismakingsgesprek zullen we verkennen waar jij jezelf het beste kan
ontplooien.
Je profiel
Je hebt een bachelor en/of master (toegepaste) informatica
Je bijt je graag vast in iets en vindt de oplossing voor een probleem
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband optimaal presteren
Je spreekt Nederlands en Engels
Wij bieden
• Competitief salaris, maaltijdcheques, eigen laptop, ruim gsm-abonnement, groeps- en
hospitalisatieverzekering, firmawagen genre Volvo V60 naar keuze met tankkaart én
filevrij openbaar vervoer richting werkplek
• Permanente leeropportuniteiten onder de noemer “your progress is our strength”. Je
leert continu bij on the job, van je collega’s, je krijgt de kans om interne en externe
opleidingen te volgen en je te certifiëren
• Collega’s die door het vuur gaan voor elke medewerker
• Familiale sfeer: after work activiteiten, jaarlijks ASIST weekend…
Solliciteren
Stemt dit overeen met jouw ambities? Stuur dan je cv naar leendert_blondeel@asist.be

BVBA ASIST, Slachthuislaan 00.01, 3000 Leuven (Belgium)
www.asist.be

