Junior System Engineer
Het bedrijf
Orbid is een stabiele partner die bedrijven helpt in hun groei, dit door de zorg voor de niet core activiteiten
(HR, S&O, Applications, Development, Infrastructuur) weg te nemen.
De System Engineers binnen onze business unit ICT voeren bij onze klanten ICT infrastructuurprojecten
uit vooral gebaseerd op hardware en software van wereldleiders zoals Microsoft, HP, VMWare, Citrix en
Symantec.
Benieuwd hoe Brecht, een Junior System Engineer bij Orbid, zijn functie ervaart? Bekijk dan snel zijn
medewerkersgetuigenis.

Junior System Engineer : de functie
•
•

•

•

Onder begeleiding van een ervaren collega word je grondig ingewerkt: dit kan zowel op de service desk als
bij onze klanten.
Samen met collega’s System Engineers sta je mee in voor de volledige infrastructuur van onze klanten (die
variëren van 50 tot 500 users): je neemt (deel)taken op in het dagelijks beheer van de IT infrastructuur,
installatie en onderhoud van Microsoft netwerken, controle en beheer van de toegang tot het netwerk
(security), backups, problemsolving…
Op termijn kan je meewerken aan vernieuwingsprojecten en migraties. Afhankelijk van je interesse kan je
je kennis verruimen in Virtualisatie, Cloud, Networking, Security, End-user Devices, Storage, HighAvailability & Disaster recovery, Managed Services, Datacenter, Mobility, Communication.
Van werkstations tot (virtuele) server, van storage tot disaster recovery, vlan’s, firewalls……kortom aan
afwisseling geen gebrek.

Junior System Engineer : het profiel
•
•
•
•

•

Je beschikt over een diploma van een hogere informatica technische opleiding.
Je goede communicatieve vaardigheden, gedrevenheid, flexibiliteit en brede IT kennis en - interesse
vormen de basis om je klant- en oplossingsgerichte vaardigheden verder te ontwikkelen.
Je bent leergierig, je volgt de snel evoluerende IT wereld op de voet.
Je hebt interesse voor of een eerste ervaring met volgende technologieën:
o TCP/IP, networking, firewalls, switching
o Hyper-V / VMware
o Windows server 2008 - 2012R2 / Windows 7 - 8 - 10
o Exchange 2010 – 2016 / Office 365
o HP Servers en storage
o VEEAM / Backup Exec
o SQL Server
o RDS / XenApp
o Azure en andere cloud omgevingen
Verplaatsingen naar klanten vereisen een flexibele en mobiele ingesteldheid.

Aanbod
Je komt terecht in een dynamisch team van een 35-tal infrastructure-experten.
Waarden als klantenverbondenheid, eerlijkheid en openheid, teamwork, flexibiliteit en no-nonsense zijn
daarbij heel belangrijk.
Samen stippelen we een studie- en carrière-traject uit op jouw maat.
Dit in combinatie met een transparant en mooi verloningspakket (bedrijfswagen, extra legale voordelen...).

Locatie

Oost- en West-Vlaanderen

Hoe solliciteren?
Stuur je cv naar laure.roeland@orbid.be

