JO 23939 Windows System Engineer
Functie:
Als Windows system engineer geef je mee vorm aan de basis van de IT-infrastructuur van Colruyt Group. In
samenwerking met je team bouw en onderhoud je alle Windows servers voor de verschillende bedrijven binnen
Colruyt Group. Zo laat je het werk van je honderden IT-collega’s vlot verlopen.
Je werkt als Windows system engineer in een internationaal team met collega’s in België (Halle, Deinze en
Haasrode) en India (Hyderabad). Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het dagelijks operationeel beheer en de
optimalisatie van ons Windows serverpark. Je staat onder meer in voor:



server installaties (OSD, SCCM ...),



monitoring van omgeving (OMI),



file system management,



implementatie en opvolging van back-ups (NetBackup),



en het volledig beheer van de server HW (350-tal) van video bewakingssystemen.

We verwachten van jou bovendien dat je af en toe een coördinerende rol opneemt bij projecten die je zelf
definieert, realiseert en implementeert. Enkele recente projecten zijn:



de upgrade van Windows 2016, de security printing omgeving (Equitrac) en de SCCM-omgeving;



de optimalisatie van het ILM-proces van de Windows servers;



de vervanging van multifunctionele printers (Canon MFP);



de introductie van Windows Clustering (FileServers, SQLServer …);



en de invoering van Sophos antivirus en ransomware-beveiliging voor Windows servers.

Tijdens projecten werk je nauw samen met collega’s system engineers zoals data center engineers, database
administrators of netwerk engineers.
Je werkt in Zenneveld (Huizingen), Deinze of Haasrode. Je bent enkele keren per jaar van wacht (van thuis uit).

Profiel :


Opleiding en ervaring – Je hebt een bachelor- of masterdiploma in een IT-richting. Je hebt bij
voorkeur vijf jaar relevante ervaring in het beheren van Windows servers, maar we staan eveneens
open voor gemotiveerde, enthousiaste en vooral leergierige junior profielen zonder relevante
ervaring. Kennis van programmatie in PowerShell is een pluspunt.



Communicatief – Je spreekt vlot Nederlands en Engels en je hebt een basiskennis van het Frans,
wat de communicatie met je teamleden in België en India zeker ten goede komt. Je geeft concrete
en heldere adviezen waar je collega’s dan mee aan de slag gaan.



Oplossingsgericht denken – Je bent praktisch ingesteld en je merkt mogelijke problemen snel op.
Voor elke situatie heb je een pasklaar antwoord klaar.



Zelfstandigheid en flexibiliteit – Je bent proactief en je denkt zelf mee over de IT-infrastructuur van
Colruyt Group. Je komt als system engineer op veel verschillende locaties in België om technische
bijstand te verlenen, soms ook in het weekend.

Wij bieden :


Een stimulerende werkomgeving – Onze IT-afdeling is permanent in ontwikkeling. Bovendien krijg
je de kans om professionele ervaring op te doen binnen een gespecialiseerd team van Windows
system engineers.



Dynamiek – Je komt terecht in een dynamisch team dat goed samenwerkt en waarin interactie
tussen collega’s gestimuleerd wordt.



Permanente leermogelijkheden – Je leert veel bij on the job en je krijgt een grondige opleiding
Microsoft Windows serveradministratie. Op termijn zijn er ook doorgroeimogelijkheden op maat van
jouw talenten.



Aantrekkelijk loonpakket – Boven op je loon krijg je heel wat extralegale voordelen zoals
winstdeelname, groepsverzekering en maaltijdcheques.

Contact : Mevrouw Liesbeth Geboers – Selectieverantwoordelijke
02 363 53 43

