Junior IT-Medewerker

“De wandelgangen van Titeca zijn gevuld met dynamiek, vakkennis en teamspirit.” Titeca
Accountancy heeft een boon voor ondernemers en is steeds op zoek naar proactieve
medewerkers, talent met pit. Focus jij je op de toekomst, heb je ambitie en voeling met de
markt? Ga jij verrassend anders, ver voorbij de cijfers? Goesting om mee te denken en te
bouwen aan de toekomst en zij aan zij te ondernemen samen met onze klanten?
Welkom! Titeca Accountancy is geen standaard boekhoudkantoor dat enkel met cijfers
jongleert. Wij leven en werken dichtbij ondernemers, zij aan zij. Titeca Accountancy is een
sterk groeiend, fullservice, vooruitstrevend boekhoudkantoor met 10 verschillende
vestigingen en 200 medewerkers en accountants verspreid over West-, Oost-Vlaanderen en
Henegouwen. Bij Titeca Accountancy is werken fun, het resultaat van een inspirerende en
energieke dialoog met onze ondernemers. Smaakt naar meer? Vergezel ons in een open
werkomgeving, met ruimte voor initiatief, mens en communicatie.
Door onze groei zijn wij momenteel op zoek naar een Junior IT-Medewerker om onze
dynamische IT-afdeling in Roeselare aan te vullen.

Jouw verantwoordelijkheden
De IT-medewerker is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse interne ondersteuning op vlak
van IT en dit omvat onder andere volgende taken:
-

Eerste contactpunt voor de interne en externe IT-vragen
Verantwoordelijk voor het installeren en operationeel houden van de diverse hardware
en software
Geeft actieve ondersteuning aan eindgebruikers (voornamelijk collega’s maar ook
klanten) door het oplossen van storingen, problemen of vragen
Zorgt er steeds voor dat de IT-voorraden op punt staan
Beheert de back-up systemen, accounts en mailserver
Volgt virus- en spamproblematiek op
Onderhoudt contacten met leveranciers die ondersteuning bieden op diverse ITdomeinen
Zoekt voortdurend naar structurele verbeteringen om de goede werking en stabiliteit te
garanderen
Je rapporteert aan de IT-Manager.

Jouw profiel
-

Je behaalde minimaal een Bachelor in een IT-gerelateerde studierichting
Een eerste ervaring als IT-medewerker is een pluspunt
Ervaring met Citrix, Windows 10, Windows Server, Veeam en VMWar is een pluspunt
Je weet jouw takenpakket volgens prioriteiten te plannen en organiseren
Je bent stressbestendig
Bereidheid tot continue bijscholing
Klantgericht, leergierig en gedreven
Proactieve en pragmatische houding.

Een uitdagend aanbod
Dit is een prachtige kans voor een gemotiveerde Junior IT-medewerker met zin voor
verantwoordelijkheid en dit in eigen streek. Titeca Accountancy NV biedt je de mogelijkheid
je capaciteiten optimaal te ontwikkelen binnen een dynamische en boeiende
bedrijfscultuur, met ruimte voor opleiding, autonomie en groei, omringd door
professionele collega’s die het beste uit zichzelf halen.
Je enthousiasme en resultaatsgerichte aanpak worden beloond met contract onbepaalde duur
en een aantrekkelijk salarispakket, aangevuld met extralegale voordelen met mogelijkheid tot
bedrijfswagen.

Interesse?
Mail jouw cv naar hr@titeca.be of neem contact op met Miet Lezy via het nummer
051/43 16 39.

