NETWERKBEHEERDER/NETWERKARCHITECT
Referentienummer
AD/2018/10/01
Uiterste sollicitatiedatum 28/10/2018
Opdrachtgrootte
100%
Statuut
contractueel
Aanstellingsperiode
Spoedige indiensttreding. Eerste contract tot 31/08/2019. Wordt
verlengd na gunstige evaluatie en biedt uitzicht op contract van
onbepaalde duur.
Opleidingsniveau
Bachelor of Master
Functieomschrijving
ICT-context:
•
•

•

•

De Arteveldehogeschool is een toonaangevende hogeschool in
Vlaanderen en is lid van de associatie UGent.
Het ICT-team, gevestigd in campus Hoogpoort te Gent, staat in
voor het dagelijks beheer, implementatie van nieuwe projecten
en ondersteuning van applicaties en de computerinfrastructuur
voor ca. 1200 medewerkers en 13000 studenten, verspreid over
10 campussen in het centrum van Gent of in haar directe
omgeving.
Het hoofddatacenter in campus Kantienberg huist zo’n 140
servers waarvan zo’n 80% gevirtualiseerd is in een VMWare ESX
6.x omgeving en geënt op de blade chassis Dell PE M1000e en
Dell PE M915 gekoppeld aan diverse SANcluster Dell
EqualLogic.
De Arteveldehogeschool wenst binnenkort een deel van het
serverpark te migreren naar Azure, waardoor het belang van
een performant netwerk groter wordt.

Functie:
•

•

•
•

Naast het waarborgen van de operationele stabiliteit, draag je
bij tot het verdere design en de optimalisatie van de
netwerktopologie in een MAN/LAN-omgeving.
Als netwerkbeheerder ben je gepassioneerd om op basis van
monitoring proactief knelpunten op te sporen en weg te
werken.
Je draagt bij tot de uitwerking van het netwerkdesign in Azure,
als extensie van het netwerk on premises.
Je documenteert de richtlijnen en het beleid voor specifieke
architecturen.

•

•
•
•
•

Profiel

•
•

•

•

•

•

Aanbod

•

•
•

Je hoofdfocus ligt op netwerkbeheer, maar op basis van je
troeven kan je ook ingezet worden voor opdrachten binnen
systeembeheer.
Je volgt nieuwe trends en technologieën op.
Je werkt mee aan ICT-projecten, ondersteuning en
troubleshooting.
Afhankelijk van je talenten en ervaring kunnen er accenten
gelegd worden in de opdracht.
Je rapporteert aan de verantwoordelijke van het team ICTSYSNET en het diensthoofd ICT. De dienst ICT ressorteert onder
de diensten van de directeur IT en facilitair beheer.
Je hebt een bachelor- of masterdiploma, bij voorkeur in een
informaticarichting.
Je beschikt over minstens een CCNA-certificaat of over een
doorgedreven ervaring in volgende netwerkdomeinen: LAG,
VTP, STP, VRRP, OSPF, BGP, QOS.
Extra troeven zijn je kennis en ervaring in één of meerdere van
de volgende gebieden:
o Azure (IaaS-PaaS)
o Firewall
o Linux-systemen o MS-Windows Server
Je bent
o analytisch, probleemoplossend en hands-on
o service- en klantgericht (communicatief)
o een flexibele teamspeler
o resultaatgericht
Je kunt
o proactief en efficiënt handelen
o initiatieven nemen
o autonoom functioneren met aandacht voor
teamwerking
Je bent zowel sterk in conceptuele, beleidsmatige opdrachten
als in dagelijkse operationele activiteiten. Beide dagen je uit.
Aanstelling in salarisschaal
o master: A21 (587)
o bachelor: B11/B12/B21, afhankelijk van je ervaring. Lees
meer over het statuut en de arbeidsvoorwaarden.
Werk in het centrum van Gent in een jonge en dynamische
omgeving.
Je komt terecht in een boeiende omgeving met mogelijkheden
tot professionele groei. De functie biedt veel afwisseling en een
goede mix van informaticaverantwoordelijkheden, onderzoek,
organisatie en communicatie. Arteveldehogeschool geeft talent
kansen.

Meer informatie

•

•

•
•
•

Solliciteren voor deze
functie

•
•

We nodigen je uit om in je sollicitatie je talenten en je motivatie
te schetsen. Daarnaast dagen we je ook uit om te verduidelijken
hoe het profiel van deze vacature bij jou past. Op basis hiervan
zal de eerste selectie gebeuren. Kandidaten die geselecteerd
worden, krijgen een uitnodiging voor een eerste gesprek. Alle
kandidaten ontvangen een bericht na afloop van de
selectieprocedure. Daarna is feedback mogelijk.
Met vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen
met Nick Sabbe, diensthoofd ICT. Met andere vragen omtrent
deze vacature of selectieprocedure contacteer Bram van
Baarle, diensthoofd HRM & professionalisering, 09 234 91 38.
Al onze vacatures zijn opsplitsbaar in deelfuncties of kunnen
desgevallend samengevoegd worden met andere vacatures.
De Arteveldehogeschool maakt werk van diversiteit.
Meer informatie over werken in hogescholen (informatie
Vlaamse overheid).
Registreer je hier als sollicitant.
Ben je al geregistreerd? Meld je hier aan.

