Collega’s die achter de schermen alles onder controle hebben, die
zoek ik!
Zin om mee te schrijven aan het succesverhaal van ALDI? Dat kan als…

IT Support Engineer (m/v)
Jouw taken
Je ondersteunt onze gebruikers bij IT-vragen tijdens hun dagelijkse
werkzaamheden en superviseert de IT-systemen in onze verschillende
vestigingen
Als contactpersoon van onze interne helpdesk beantwoord je vragen van onze
gebruikers en coördineer je zelf de verdere afhandeling of bekijkt dit met de
interne programmatiedienst of een externe dienst
Je bent betrokken bij de uitwerking van nieuwe toepassingen en projecten
Jouw troeven
Je beschikt over een diploma Informatica en kan minimaal 2 jaar relevante
ervaring voorleggen
Je hebt een grondige kennis van databanken (bij voorkeur Oracle) en netwerken
Je beheerst minstens één programmeertaal
Je hebt een ruime ervaring met de bedrijfssystemen Linux en Windows en kan
goed overweg met de administratie van servers en systemen
Ervaring met SAP is een pluspunt
Je hebt een sterke hands-on mentaliteit en een groot
verantwoordelijkheidsgevoel
Je bent bereid om je op regelmatige basis te verplaatsen naar onze
verschillende vestigingen in België
Je bent communicatief sterk en hebt een goede kennis van het Nederlands,
Frans en Engels. Kennis van het Duits is een pluspunt
Wat wij te bieden hebben
Je krijgt bij ons uiteraard een aantrekkelijk salaris, met tal van extra voordelen, een
grondige opleiding om een goede start te verzekeren en een uitdagende functie. Maar
wat ons echt de moeite waard maakt, dat is onze ALDI familie.
Met bijzonder hoge anciënniteitscijfers, en een heel laag verloop, mogen we gerust
zeggen dat het leuk werken is bij ons. Sterke idealen, collega’s die elke dag uniek
maken, een dynamische werksfeer, en een heel aangename bedrijfscultuur – het zijn
slechts enkele van de elementen die ons nét iets meer dan enkel een werkgever
maken.
Startdatum: zo snel mogelijk
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Voor echt handelstalent.

