Sinpro is een dynamisch IT bedrijf, dat gelegen is te Berlare – Oost-Vlaanderen. Om ons team te versterken
zijn we op zoek naar een enthousiaste System Engineer. Altijd al gedroomd om zowel zelfstandig als in
team te werken aan boeiende IT-projecten? Dan is deze functie wellicht iets voor jou!

FIRST-LINE SYSTEM ENGINEER (M/V)
FUNCTIE









Je werkt als first-line system engineer, waarbij je dus rechtstreeks met de klant in contact staat
Zowel op kantoor als op interventie bij de klant
Je werkt mee aan maatwerkprojecten bij onze klanten
Je speelt een sleutelrol in het succesvol opleveren van onze projecten, met respect voor de
gedefinieerde standaarden
Je vult het ticketsysteem steeds zorgvuldig en nauwkeurig aan, zodat collega’s steeds kunnen verder
bouwen op jouw eerder uitgevoerde werk
Je schrijft documentatie voor intern gebruik
Je rapporteert op regelmatige basis
Je bent bereid om consultancy-opdrachten uit te voeren, zowel voor korte als langere periodes

PROFIEL









Je bent in het bezit van een diploma Informatica of je bent gelijkwaardig door ervaring
Je beschikt over een goede kennis van Windows Server, Exchange & Office365, Citrix + Client support
Ervaring met VoIP, Azure, firewalls en/of Linux is een pluspunt
Je bent ondernemend en voldoende kritisch ingesteld
Je houdt voldoende rekening met het behalen van een vooropgestelde deadline
Een goede kennis van het Frans is een pluspunt
Je kan zowel zelfstandig als in team werken
Je bent communicatief aangelegd, want je komt regelmatig rechtstreeks in contact met onze klanten

AANBOD










Een boeiende job in een groeiend bedrijf met een open bedrijfscultuur
Voldoende afwisseling door mogelijke consultancy-opdrachten bij externe klanten
Ruimte voor eigen initiatieven, verantwoordelijkheid, ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden
Continue uitbreiding van je kennis dankzij gevarieerde opdrachten en diverse contacten
Een voltijds contract van onbepaalde duur
Je komt terecht in een team waarbij er een vlakke structuur heerst. Je bent dus geen nummer en wordt
volledig naar waarde geschat!
Een gemakkelijk bereikbare werkplaats met voldoende parkeerplaats
Glijdende werkuren
Een competitief salarispakket met laptop, gsm-abonnement, maaltijd- en ecocheques en een
firmawagen

Bij interesse: graag CV en motivatie opsturen naar evelien.dhaenens@sinpro.be
Sinpro BVBA – Sint-Annaplein 3 – 9290 Berlare
T: + 32 (0)5/252 50 15 – info@sinpro.be – www.sinpro.be

