Office365 Consultant

Bij TLCC ondersteunen we onze klanten in de logistiek, handel en industrie bij de
realisatie van hun IT-projecten.
Als onafhankelijke partij focussen we ons op de optimalisatie van de bedrijfsprocessen
bij onze klanten en selecteren we de meest passende applicaties. Bij ieder project
bieden we een totaalpakket aan, bestaande uit selectie, implementatie, opleiding,
projectmanagement, maatwerk programmatie, go-live begeleiding en nazorg.
Ter uitbreiding van ons huidige team zijn wij op zoek naar een extra collega die zich
specialiseert in het volledige gamma van applicaties binnen de Office365 omgeving. Dit
wordt zowel voor onszelf als voor onze klanten immers dé IT omgeving van de toekomst.
Vanuit deze functie verzorg je in eerste instantie de migratie van onze eigen organisatie
naar deze cloud omgeving. En met de ervaring die je hierbij opdoet verzamel je
voldoende skills om ook bij onze klanten Office365 te implementeren. Zodoende wordt
je hun aanspreekpunt bij uitstek in deze materie.
Deel jij ook onze passie voor deze nieuwe technologie? En heb je vooral zin om die in
de praktijk aan te wenden in tal van uitdagende projecten? Dan vind je bij TLCC
ongetwijfeld wat je zoekt !
Enige ervaring met Office365 is bij ons een pluspunt, maar zeker geen must. Wij zijn
vooral op zoek naar een pientere enthousiasteling met zin voor initiatief en met een
dosis gezond verstand.

Je kan bij ons voldoende opleiding genieten om je in je

vakgebied te vervolmaken. Van daaruit geef je zelf mee richting aan je verdere carrière.
TRANSPORT & LOGISTICS
COMPETENCE CENTER

We bieden je bij TLCC deze interessante functie, binnen een uniek concept en omringd
door een jong team van enthousiaste collega’s. Je ontvangt bij ons een aantrekkelijk
salaris, inclusief bedrijfswagen en maaltijdcheques. Je werkt gedeeltelijk vanuit ons

Sint-Elooisplein 10

kantoor te Ruddervoorde en gedeeltelijk bij de klant ter plaatse.

BE 8020 Ruddervoorde
www.tlcc.be

Heb je interesse in deze job, stuur ons dan je CV naar robin.ameel@tlcc.be en dan
nodigen we je zeker en vast uit voor een kennismaking op ons kantoor te Ruddervoorde.

