In de Koningsstraat 47 in Brussel klopt het organisatorische en politieke hart van de N-VA. Het
partijsecretariaat is de zetel van het dagelijks bestuur en het partijbestuur en evolueert in
verkiezingsjaren tot het zenuwknooppunt van de campagne. Je vindt er ook alle diensten van de NVA: het politiek secretariaat, de studiedienst, het team communicatie en organisatie, …
Om het team organisatie te versterken zijn we op zoek naar een:

ICT systeem- en netwerkbeheerder
Jouw functie
•
•
•
•
•

Als stafmedewerker sta je mee in voor het dagelijkse beheer van de IT-infrastructuur, de servers
en de netwerken.
Je detecteert en definieert problemen en zoekt samen met je IT-collega’s naar oplossingen.
Je lost complexe netwerk- en IT-beveiligingsproblemen op.
Je ondersteunt collega’s met vragen die betrekking hebben op hard- en software ITtoepassingen.
Je bent een aanspreekpunt voor interne IT-interventies.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minstens 3 jaar ervaring en je hebt een goede IT-basiskennis met de nadruk op
netwerken, Windows-besturingssystemen en Windows-servertoepassingen.
Kennis van VOIP, Cisco Switches, VLAN’s, firewalls en VPN is een absolute must.
Heb je kennis van DNS, DHCP, Certificates, Active Directory, Office 365, PowerShell, IIS, SQLServer of Dynamics CRM, dan is die mooi meegenomen.
Je hebt naast een sterke interesse in informatica ook een passie voor security en
informatieveiligheid. Recente ontwikkelingen opvolgen is je tweede natuur.
Scripting beschouw je als een hobby.
Je bent bereid om je informaticavaardigheden continu verder te ontwikkelen.
Je hebt een IT-opleiding afgerond en beschikt bij voorkeur over netwerkingcertificaten.
Je werkt zorgvuldig en goed georganiseerd.
Je kan zelfstandig werken én bent een teamspeler.
Je bent proactief en oplossingsgericht ingesteld.
Je bent communicatief en hulpvaardig.
Je kan je vinden in het gedachtegoed van de N-VA.
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Ons aanbod
•
•

•

Een voltijds contract voor een gevarieerde en uitdagende job en boeiende contacten in een
interessante werkomgeving (Wetstraat).
Je krijgt de kans op professionele ontplooiing en komt terecht in een warme groep van sterk
gedreven mensen.
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Hoe solliciteren?
Bezorg ons vóór de vermelde afsluitdatum op het vacatureportaal je cv en motivatiebrief via www.nva.be/vacatures. Na een eerste selectie op basis van cv en motivatiebrief volgt een gesprek met ons
extern selectiebureau en een gesprek op het partijsecretariaat met o.a. de coördinator van het team.
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