Meat&More is een snelgroeiend voedingsbedrijf gespecialiseerd in vlees. De hoofdzetel van het
bedrijf ligt in Aalter, waar de productie, logistiek en administratie zijn gecentraliseerd. Daarnaast heeft
Meat&More 2 winkelformules - Buurtslagers en Bon’Ap - met meer dan 170 verkooppunten in heel
Vlaanderen. In totaal werken er ruim 1200 mensen bij de groep Meat&More. Omdat we blijven
groeien, zijn we voortdurend op zoek naar vers talent.

IT helpdesk medewerker
Functieomschrijving
Ben je gebeten door ICT en wil je alle geheimen van computerhardware en netwerkcomponenten
ontdekken? Sta je daarnaast graag in contact met andere mensen? Dan ben jij het vers talent dat we
zoeken.
Samen met je collega’s van de afdeling IT Operations sta je in voor:
• De ondersteuning van jouw eindgebruikers bij zowel hardware- als softwareproblemen.
Dit doe je persoonlijk, telefonisch, per mail of via ons online systeem.
• De installatie & ondersteuning van hardware, van (smart)phones tot serverrooms.
• De installatie & ondersteuning van software (MS Office, eigen geschreven applicaties, …
• De installatie & ondersteuning van besturingssystemen (Windows en in mindere mate Mac).
• De ondersteuning van ons netwerk; zowel centraal als in de ± 170 filialen in Vlaanderen.
• Samen met je collega’s ga je voluit voor de digitale transformatie van ons bedrijf.
Profiel
• Je hebt een bachelordiploma (Toegepaste informatica) op zak.
Pas afgestudeerd? Ook jij bent welkom.
• Je bent een dynamische teamplayer voor wie de eindgebruiker centraal staat.
• Volgende technologieën hebben geen geheimen voor jou: VMWare, HP 3PAR Storage, VoIP,
Windows 10 - Windows Server 2012 - Unix/Linux voor SAP, Databanken (MS SQL - Multistore
SAP), Netwerk. Maar ook de courante MS Office-toepassingen vormen voor jou geen
probleem.
• Jouw klantvriendelijkheid, oplossingsgerichtheid, communicatieve skills, detailgerichtheid en
verantwoordelijkheidszin behoren tot je sterkste proeven.
Aanbod
Een boeiende functie in een bloeiend voedingsbedrijf dat investeert in talent. Een gezond evenwicht
tussen je werk- en privéleven met ruimte voor doorgroeimogelijkheden en professionele
ontwikkeling. Respect, passie, open communicatie en teamgeest zijn evidente waarden. Met onze
kernwaarden discipline, productieve gedienstigheid (doelgerichte service) en teamwork willen we
echt het verschil maken.
Ben jij ons vers talent?
Overtuig ons van jouw talent op www.meatandmore.be/jobs.

