Ontplooi je talent!
Allround IT Specialist
Zin om een absolute meerwaarde te bieden binnen alle IT uitdagingen in een stabiele
en sterk groeiende omgeving?
Ambitie om je schouders te zetten in tal van IT projecten en mee het beheer van alle infrastructuur op jou
te nemen?
Dan hebben wij een echte uitdaging voor jou!
OMSCHRIJVING
In tandem met de IT Manager zal je ondersteuning bieden in bestaande en toekomstige IT projecten
waaronder Microsoft Dynamics AX, CRM, PLM (Windchill), Office 365, Skype for business, Sharepoint, …
Met jouw analytische en communicatieve skills zal je de implementatie mee begeleiden alsook de
opleiding en begeleiding verzorgen voor de interne medewerkers. Met andere woorden, jij bent de link
tussen IT en de dagelijkse business.
Verder zal je ook werken aan een security beleid binnen Sobinco. Vanuit een grondige analyse en de opmaak
van een projectplanning, kom je tot een pragmatische uitwerking. Ook informatiedeling en begeleiden van
de medewerkers zal jouw taak worden.
Een belangrijk aspect in de job is ook het beheer en onderhoud van de IT Infrastructuur. (netwerken,
hardware, nieuwe technologieën, …). Je staat steeds klaar om de incidenten en vragen van de medewerkers
te behartigen. Ook de installatie van nieuwe hardware en het beheer van de gebruikers neem je met
veel gedrevenheid op jou.
In deze functie krijg je alle kansen om jouw talenten te ontplooien en staat de IT manager te popelen om
jou onder te dompelen in alle facetten van IT binnen Sobinco.
PROFIEL
Je hebt minimum een bachelordiploma binnen Informatica of gelijkwaardig door ervaring.
Wat zijn jouw talenten: communicatief, klantvriendelijk en een passie voor IT met sterke probleemoplossende
skills.
Ook in drukke en stressvolle situaties ben jij de persoon die met de glimlach de interne/externe klanten te
woord staat. Bovendien kan je steeds jouw prioriteiten blijven bepalen in drukke en minder drukke periodes.
AANBOD
Je komt terecht in een snelgroeiende omgeving met veel uitdagingen. We stimuleren ondernemerschap
en initiatief en we bieden jou een mooie functie met sterke ontwikkelingsmogelijkheden. Je kan binnen
deze job jouw eigen accenten leggen. Bovendien kan je rekenen op een sterk opleidingstraject en een
uitgebreide ondersteuning om de job onder de knie te krijgen. Wij bieden een aantrekkelijk salarispakket.

Zin om aan de slag te gaan? Solliciteer via http://bit.ly/2BMIEBV tav Sarah Vermeersch
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