Junior IT Specialist

“Aviation is proof that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.”
Rickenbacker, Edward Vernon

Aviapartner is een afhandelaar op 38 luchthavens in Europa met meer dan 6000 medewerkers. Al
jarenlang verzorgen wij dag en nacht de verschillende luchthavendiensten voor onze klanten en
passagiers. Zo zorgen wij ondermeer voor het inchecken aan de balies, je zitplaats in het vliegtuig, het
laden en lossen van je bagage, het dispatchen van jouw vlucht en nog veel meer. Maar om een reus
zoals Aviapartner vlot te laten draaien, zijn alle schroefjes en radertjes belangrijk. En een van de
belangrijkste hierbij zijn onze IT-medewerkers. Daarom zijn we dringend op zoek naar een enthousiaste
Junior IT Specialist om deze afdeling te versterken.
Als Junior IT Specialist ben je betrokken bij het management van de softwaresystemen binnen jouw
domein. Je bent het aanspreekpunt voor je collega’s en zorgt voor een gezonde uitdaging en motivatie
bij het ontwikkelen en vormgeven van verschillende ideeën voor nieuwe projecten en applicaties. Een
heldere en proactieve ingesteldheid is een must! Je weet snel waar de prioriteiten voor het bedrijf en de
eindgebruiker liggen en kan deze ook vertalen in een gedreven managementstijl op lokaal én
internationaal niveau. Met je innovatieve visie en inzichten ben je tevens de ideale kandidaat voor het
opstellen van de businessverwachtingen doorheen het hele bedrijf.
Kortom, als Junior IT Specialist zal je de applicaties binnen één of meerdere domeinen managen. Van
de lokale aanvragen en wijzigingen, tot de coördinatie van on-site support taken en deelnemen aan
internationale projecten.
Wie zoeken we?
•
•
•
•
•
•

Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
Geen werkervaring vereist
Gezond boerenverstand
Grote affiniteit met IT
Engels of Nederlands (Frans is een pluspunt)
Teamplayer

Aanbod
•
•
•
•
•
•

Een boeiende IT functie in een dynamisch internationaal bedrijf
Inspraak in de evolutie van de beheerde applicaties
Uitgebreid opleidingsplan om je snelle groei te verzekeren
Fulltime contract van 37-uren
Plaats van tewerkstelling: Brussels Airport in Zaventem
Competitief salaris met bijkomende voordelen oa. bedrijfswagen

Hoe solliciteren?
Voel je je al klaar om erin te vliegen? Spring dan aan boord bij Aviapartner en solliciteer nu voor deze
afwisselende en boeiende job! Stuur een mailtje met daarin je CV en motivatiebrief naar
it.jobs@aviapartner.aero

