Allround IT Engineer
Het bedrijf
Onze klant is een West-Vlaamse KMO actief in de verfindustrie. Over de jaren heen heeft het bedrijf een
mooie internationale klantenportefeuille uitgebouwd en blijven zij zowel nationaal en internationaal
groeien. Kwaliteit, innovatie en duurzaamheid zijn dan ook belangrijke waarden binnen de organisatie.

Allround IT Engineer : de functie
Als Allround IT Engineer werk je samen met de IT Manager aan een state-of-the-art IT omgeving. Jouw
takenpakket ziet er als volgt uit:






Je bent verantwoordelijke voor de ICT-infrastructuur in de brede zin van het woord: je biedt first line
support aan de collega’s, staat in voor de installatie van werkstations, printers, telefonie,… en werkt mee
aan uitdagende projecten i.v.m. de cloud, netwerken, virtualisatie, VoIP, Citrix,…
Je verzekert de optimale werking van het ERP-pakket en software applicaties (o.a. MS CRM,
SharePoint, O365,…) en staat hierbij in voor het algemeen beheer, het aanbrengen van verbeteringen en het
doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen ter ondersteuning van de operationele processen met betrekking tot
productie, warehouse, enz.
Naast het up & running houden van de systemen, denk je toekomstgericht en werk je mee aan initiatieven
om de organisatie op vlak van ICT verder uit te bouwen en te optimaliseren.
Je krijgt de kans om jouw technische knowhow aan te scherpen door o.a. opleidingen te volgen en je zorgt
ervoor dat je op de hoogte blijft van de laatste nieuwe ontwikkelingen.

Allround IT Engineer : het profiel






Je beschikt over een bachelor diploma binnen een IT-technische opleiding. Studeer je dit jaar af of heb je
een eerste werkervaring op zak, dan kom je zeker in aanmerking!
Je hebt een passie voor IT en een breed interesseveld. Je bent bijzonder leergierig en getriggerd om nieuwe
technologieën uit te testen.
Je hebt een hands-on werkmentaliteit en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Je bent sterk in het stellen van prioriteiten en weet je werk op een efficiënte en proactieve manier te
organiseren.
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Engels.

Aanbod
Je komt terecht in een sterk groeiende en mensgerichte organisatie. De firma is vlot bereikbaar en beschikt
over moderne kantoorruimtes. Je krijgt een goede begeleiding en ondersteuning en de kans om aan
uitdagende projecten te werken en met de laatste nieuwe technologieën. Je ontvangt een marktconform loon
met verschillende extralegale voordelen.

Locatie
West-Vlaanderen

Contact
Sarah.roost@jobs-orbid.be

