Infrastructure Engineer (2) Mechelen - (10) Brussel - (1) Leuven
Op zoek naar een job als IT Infrastructure Engineer waarin je kan blijven
groeien? Word Topstarter bij Planet Talent!
Wat is de uitdaging?
Meer en meer kiezen bedrijven ervoor om hun IT infrastructuur uit te besteden. Zij kiezen voor een cloudoplossing en/of laten het beheer van de infrastructuur aan een specialist over. De rol van een system engineer is
nu veel breder en complexer dan vroeger. Voor ambitieuze IT-ers met een uitgesproken passie voor netwerken
en systemen hebben wij dan ook boeiende uitdagingen.

Hoe zien je dagen eruit?









Je stelt private en publieke cloud infrastructuren op en onderhoudt deze
Je draagt de verantwoordelijkheid voor de IT-infrastructuur
Je beheert het IT-netwerk
Je implementeert en configureert nieuwe applicaties
Je onderhoudt (virtuele) servers
Je maakt gebruikersaccounts aan
Je lost problemen van gebruikers op
Je documenteert installatie- en configuratieprocessen

Welke technologische kennis heb je in huis?
Je hebt al een beetje kaas gegeten van onderstaande technologieën en/of staat te popelen om je kennis te
verbreden én te verdiepen.









networking: Cisco, HP, Juniper, TCP/IP, LAN, WAN, Unified Communications
server management: Unix, Linux, MS Windows Server, GCOS
desktop management: MS Windows, Mac OS
mobile: iOS, Android, MS Windows Mobile
storage: HP Storage, EMC, NetApp, Brocade, Hitachi
application support: Exchange, Active Directory, Enterprise Vault, SharePoint, Oracle, SCOM, JBoss,
Tomcat
virtualisation: VMware, VirtualBox, MS Hyper-V, Xen, KVM
back-up: EMC, IBM, ARCserve, cloudtoepassingen

Welke troeven werp je in de strijd?









Je hebt een bachelor- of masterdiploma in ICT
Je hebt een rijbewijs B en hoeft niet naast de deur te werken
Je denkt creatief en volgt technologische vernieuwingen van dichtbij
Je communiceert graag, vaak en helder
Je verwerkt snel veel en complexe informatie
Je houdt ervan om resultaten te behalen met een team
Je denkt proactief met een klant mee en neemt zelf initiatief
Je spreekt vlot Engels en Nederlands of Frans

