Dataplan, gevestigd in ZEDELGEM, is een sterk groeiende speler op het vlak van de realisatie van ITinfrastructuurprojecten en softwareprojecten. Sinds 2008 heeft Dataplan een uitgebreid klantenbestand met
uitstekende referenties opgebouwd. In onze familiale KMO werken we met een team van 30 enthousiaste
medewerkers. Omwille van onze groei zijn wij op zoek naar lange termijn versterking van een:

Senior System Engineer
Als Senior System Engineer bij Dataplan ben je hét aanspreekpunt en dé partner voor verschillende klanten
in West – en Oost-Vlaanderen. Dit doe je door volgende verantwoordelijkheden op te nemen:
-

Je analyseert de behoeftes van jouw klanten ter plaatse. Op basis van jouw analyse, stel je een
uitgewerkt project en actieplan voor
Door jouw opvolging en strikte planning, verloopt de implementatie volgens plan. Je stuurt bij waar
nodig en communiceert open met jouw klant
Je werkt zeer allround op het vlak van IT-infrastructuur (netwerken, security, serverbeheer, etc.)
Bij vragen, problemen, komt de klant bij jou terecht. Je bent zijn eerste aanspreekpunt en dispatcht
intern bij ons waar nodig
Je rapporteert aan de Operations & Service Manager

Profiel
-

-

Een professionele bachelor of master Informatica en/of gelijkwaardig door werkervaring
Minstens 5 jaar ervaring als System Engineer of in een gelijkwaardige functie
Goede beheersing van het Nederlands en Frans
Kennis van hardware en systemen
Sterke affiniteit met het uittekenen, uitvoeren en onderhoud van IT-infrastructuren
Brede kennis van infrastructuur:
Windows Server omgevingen (Active Directory/Exchange/SQL)
Virtualisatie (VMWare en Citrix)
Kennis van SAN, WAN, VPN, LAN, Firewall, Web Filter, Switches en routers
Kennis van back-up, antivirus en softwaredistributie programma's
Sterke communicatieve skills, zelfstandig, probleemoplossend en klantgericht
Nauwkeurig, hoog aanpassingsvermogen en stressbestendig

Aanbod
-

Uitdagende en boeiende job waarbij autonomie en verantwoordelijkheid centraal staan
Een toonaangevende werkgever met interessante projecten
Een hecht team van 30 mensen
Een jonge maar stabiele, open en aangename bedrijfsomgeving waar je de stimulans en de ruimte
krijgt om op de hoogte te blijven van de spitstechnologie op informaticavlak
Kans om een belangrijke rol te spelen in het groeiverhaal
Een aantrekkelijk loonpakket met voordelen zoals een bedrijfswagen en maaltijdcheques
Opleidingen behoren tot de mogelijkheden
Vlot bereikbaar hoofdkantoor, beperkte files

Interesse? Mail je CV naar jobs@dataplan.be
Meer info op jobs.dataplan.be

