HET SOFATECH TEAM BREIDT UIT!
Onze IT squad bestaat op vandaag uit 10 experts, zowel in hard- en software, als in onze marketing
en sales.
Gezien onze groei en ambities, zijn wij op zoek naar jouw talent!
Sofatech biedt jou een aangename en dynamische werkomgeving, waar je kan meebouwen aan de
groei van ons bedrijf en in contact komt met vooraanstaande klanten. Ons kantoor in Houthulst is
onze basis, waar een aangename sfeer in een high-tech omgeving voorop staat. Via opleidingen en
coaching, blijf je bovendien op de hoogte van de laatste technologieën, samen met toonaangevende
hard- en softwareleveranciers (Sage -BOB50, Sage100-, Exact, …)

(JUNIOR) SYSTEEMBEHEERDER / IT CONSULTANT
BEHOEFTEANALYSE OMZETTEN NAAR EEN TECHNISCHE OPLOSSING OP MAAT VAN DE KLANT
JOUW UITDAGINGEN
Na een opleidingsperiode sta je voor de analyse en het opzetten van een (nieuw) IT concept in een
bedrijf.
Je zorgt voor een all-in-one IT solution, steeds op maat van de klant. Je installeert (virtuele &
hardware) servers en doet de roll-out van software.
Zo evolueer je tot hun vertrouwenspersoon en eerste aanspreekpunt op vlak van IT.
Je bezorgt - indien de klant dat wenst - offertes op maat.
Je streeft ernaar de beste service te leveren en softwareproblemen op te lossen en zoveel
mogelijk te anticiperen.
Bij sommige klanten werk je op projectbasis, bij andere klanten ga je wekelijks langs voor het
onderhoud van de IT-infrastructuur.
Je technische know-how wend je ook aan in de ondersteuning van de Sofatech helpdesk.
JOUW PROFIEL
•
•
•
•
•
•

Je kan zelfstandig windows servers installeren en beheren bij klanten.
Je bent commercieel ingesteld en redeneert in het belang van de klant.
Je kan klantenbehoeften analyseren en een passende oplossing voorstellen.
Je bent een teamspeler.
Je bent bereid continu je kennis bij te schaven en geïnteresseerd in de laatste nieuwe
technologieën.
Je neemt graag initiatief en verantwoordelijkheid.

WERKEN BIJ SOFATECH
•
Een voltijds contract van onbepaalde duur.
•
Opleidingen, certificeringen, coaching, ontwikkelingsmogelijkheden …
•
Een aantrekkelijk salaris met bedrijfswagen, laptop, gsm,..
•
Aandacht voor werk en privé balans
•
Gevestigd in West-Vlaanderen, actief bij klanten over heel België
SOLLICITEREN
Contacteer ons via Jobs@sofatech.be
Hierna zal je worden uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek met de zaakvoerder.

