Junior Security & Network medewerker
Ben je gebeten door security & netwerken? Wil jij jouw technische ervaring inzetten om
netwerkbeveiliging te garanderen?
Wil je werken in een bedrijf waar continue kennisuitbreiding en -deling een must is? Houd je
van de ondernemende spirit van een jong bedrijf? Aarzel dan niet om te solliciteren voor deze
boeiende job!
SpotIT werd drie jaar geleden opgericht en bestaat ondertussen uit meer dan 50 security &
network experten. SpotIT werkt voor toonaangevende bedrijven in de enterprise markt. Onze
missie is trusted advisor zijn voor onze klanten en duurzame security & network oplossingen
voorzien die leiden tot strategisch voordeel.
Streven naar topresultaat, passie voor het vak, knowledge sharing en samen iets uitzoeken
tot op het bot zijn typerend voor de teamspirit van SpotIT.

Functieomschrijving
− Je leert de kneepjes van het vak en ontdekt de eerste stappen in het beheren
van het netwerk van verschillende grote klanten vanop afstand en zorgt voor
verbeteringen met de focus op security.
− Je krijgt zicht op verschillende incidenten en probeer mee te denken om zo snel
mogelijk het probleem te verhelpen.
−

Je krijgt de vrijheid om oplossingen te realiseren door middel van eigen inbreng.

Gezocht profiel
− Je behaalde een Bachelor-diploma of Master-diploma in een ICT-richting, of
bent gelijkwaardig door ervaring.
− Je staat open voor een opleidingstraject op de werkvloer.
− Je hebt goede communicatieve vaardigheden en je bent klantgericht.
− Je denkt oplossingsgericht en je bent leergierig.
− Je kan je zowel mondeling als schriftelijk perfect in het Nederlands en het
Engels uitdrukken.

Aanbod
Je komt terecht in een professioneel en gedreven team van IT-professionals. Elke
medewerker krijgt de kans om mee te bouwen aan het verhaal van SpotIT. We
investeren graag in onze medewerkers.

Kennis wordt gestimuleerd en er wordt in samenspraak een persoonlijk
ontwikkelingsplan aangeboden. Tweemaandelijkse teamevents en af en toe een
feestje dragen bij tot een leuke werksfeer.
Ondernemerschap en initiatief nemen, wordt steeds op prijs gesteld. Jouw
gedrevenheid wordt beloond door een aantrekkelijke verloning, een
representatieve bedrijfswagen en een uitgebreid pakket extralegale voordelen.

Interesse?
Lijkt deze job iets voor jou of wil je graag eens praten over jouw carrièremogelijkheden
bij SpotIT, neem dan contact op met Sanne Vinck: jobs@spotit.be of bel naar het
nummer +32 (0) 9 394 44 41. We maken graag tijd om te luisteren naar jouw
persoonlijke carrièredoelstellingen.

