Vacature junior telecom technieker
Als junior telecom technieker sta je in voor de installatie en aansluiting van IPtelefoontoestellen en netwerken bij ondernemingen. Verder geef je een eerste
kennismaking van ons systeem aan de klant. Je bekijkt het lokale netwerk en
integreert ons systeem.
Dat wil zeggen:

- Plaatsen van VOIP telefoontoestellen in de bureauruimtes van ondernemingen.

- De telefoontoestellen aansluiten met UTP-kabels.

- De reeds geprogrammeerde telefooncentrale testen via de web-interface

- In eerste fase met de technische verantwoordelijke netwerken opstellen bij de
klant met het oog dit op termijn zelfstandig te doen.
- Lokaal netwerk aanpassen voor onze systemen, port forwarding in routers,
firewall instellingen aanpassen, algemene onregelmatigheden oplossen.

- Kort met de klant de belangrijkste functies overlopen en de klant vertrouwd
maken met ons systeem.
Aanbod

Com-One biedt je een interessante en gevarieerde job aan met een interessant
salarispakket, een onafhankelijke verantwoordelijkheid en een zeer
enthousiaste, sociale en collegiale werkomgeving.
Binnen ons bedrijf zal je uitgebreid opgeleid worden en zal je persoonlijk
begeleid worden door onze hoofdtechnieker tijdens de eerste installaties.

Omdat wij een snel groeiend bedrijf zijn, zullen ambitieuze medewerkers
beloond worden met talrijke doorgroeimogelijkheden en opleidingen binnen het
bedrijf.
Profiel

- Je bent klantvriendelijk en bent bereid om flexibel te werken.

- Je kan goed overweg met computers en elektronica en kan door intuïtief
nadenken problemen oplossen waar geen voorgaande standaardoplossing voor
werd opgesteld.
- Je hebt voeling met netwerk-gerelateerde situaties.
- Je bent goed in logica en logisch redeneren.

- Je beschikt over een rijbewijs cat. B.

- Je beschikt over een attest van goed gedrag en zeden.

- Je bent zeer zelfstandig en kan volgens strikte procedures werken.
- Je bent van de omgeving Oost-Vlaanderen/West-Vlaanderen.
Diploma
- gewenst HBO5/graduaat netwerkbeheer of hoger of gelijkgesteld door ervaring
- Kennis netwerkomgeving is een pluspunt!
Jobgerelateerde competenties

- Datacommunicatiekabels installeren.
- VOIP telefoontoestellen installeren.
- Netwerkinstellingen aanpassen
- Nakijken en controleren van de functionaliteiten van de telefooncentrale.
- Op een eenvoudige en duidelijke manier het systeem aan de klant uitleggen.
Persoonsgebonden competenties

- Bereid zijn tot leren en op regelmatige basis bijleren, opleidingen en evaluaties
bijwonen.
- Nauwkeurig werken
- Zelfstandig werken
- Klantvriendelijk en klantgericht zijn.
- Probleemoplossend nadenken.
- Op een gedreven tempo steeds grondig en efficiënt werken.

Talenkennis

- Nederlands: zeer goed
- Engels: zeer goed
- Frans: goed
Werkervaring

- Geen specifieke werkervaring vereist, maar ervaring in de sector is zeker een
pluspunt!
Rijbewijs
B

Contract

- Vaste job
- Contract van onbepaalde duur
- Voltijds
Plaats tewerkstelling

Oost-Vlaanderen/West-Vlaanderen

