Junior System Engineer
Jouw uitdaging
Je start bij Atri Services met service desk-ondersteuning en begeleiding aan klanten bij IT-projecten
en in het dagelijks beheer. Je krijgt ook snel de kans je te ontplooien in concrete projecten bij klanten
(installaties, …).
 Eerste- en tweedelijns ondersteuning aan klanten op technisch en functioneel vlak, aan de hand
van ons eigen monitoringsysteem.
 Beheer van IT-alarmen, zelfs nog voor de klanten hier gevolgen van ondervinden.
 Documenteren en implementeren van interne processen.
 Grijp de kans om concrete IT-projecten bij onze klanten mee in handen te pakken, van de
opstart tot en met de oplevering.

Jij bent






Master of Bachelor IT.
Vlot in Nederlands, goede kennis Engels. Frans en/of Duits is meegenomen.
Teamspeler, positief ingesteld en oplossingsgericht.
Klantgericht, hands-on en proactief, gedreven en resultaatgericht.
Technische skills:
o Windows Server, Exchange Server, … - Active Directory - Netwerken, VLAN, Switches, ...
o Firewall concepten – VMWare – Hyper V
o Optioneel: PC en Software deployment - Backup: Veeam, Rapid Recovery, … - SQL Server
Management (backup, restore, security) - San Storage concepten – Fortigate

Wij zijn
een groeiende IT-dienstverlener in Drongen. Wij ondersteunen onze klanten met een brede waaier
aan IT-diensten en zetten daarbij prioritair in op het voorkomen van IT-problemen bij onze klanten,
dit is precies wat ons bij onze klanten van concullega’s onderscheidt. Wij bouwen en monitoren ITplatformen en bedrijfsprocessen. Verder voelen wij ons het best in complexe omgevingen. Tot onze
klanten behoren enkele grote spelers op de KMO-markt. Atri Services wil blijven groeien en zoekt
daarom versterking voor het team, zowel met ervaren kandidaten als met jong talent.

Wij bieden







Dynamische werkomgeving, gemoedelijke en open sfeer in een team van jonge collega’s.
Filevrij woon-werkverkeer en voldoende parking.
Uitdagende functie met toenemende verantwoordelijkheden en kansen om door te groeien in
jouw eigen voorkeurspecialisaties. Je krijgt de kans om je verder toe te spitsen op de ITdomeinen die jouw échte passie zijn. Opleidingsmogelijkheden uiteraard inbegrepen.
Marktconform loon, aangevuld met extralegale voordelen (bedrijfswagen, maaltijdcheques,
groepsverzekering, onkostenvergoeding).
Een lekkere kop koffie en een wekelijkse teamlunch in een gezellig restaurant in de buurt.

Contact
Piet Handekyn, zaakvoerder, via piet.handekyn@atri.be.
Meer info op www.atri.be.

