JUNIOR SYSTEEM ADMINISTRATOR met doorgroeimogelijkheden (M/V)
Bedrijf
Behaalde je het diploma Bachelor Informatica en heb je een passie voor IT? Ben je op zoek
naar een job waar je kunt doorgroeien en continu kunt bijleren? Wil je graag werken in een
grote internationale omgeving? Dan is deze functie iets voor jou!
HR MENTOR rekruteert en selecteert voor haar klant een JUNIOR SYSTEEM
ADMINISTRATOR (M/V) in de maritieme sector.
Deze vacature is voor onmiddellijke vaste aanwerving zonder interim periodes. Onze klant is
actief in het maritiem containertransport en is een wereldspeler.
Functie
-

-

-

Je maakt deel uit van de IT dienst, waar je voornamelijk als Helpdesk Medewerker en
Systeem Administrator werkt.
Je staat in voor het configureren, installeren en onderhouden van hardware en
software.
Je staat in voor de eerste en tweede lijnsupport naar de organisatie.
Je beantwoordt binnenkomende telefoonoproepen, e-mails.
Je helpt anderen met hun problemen met de hardware, software en het netwerk en
andere computer-gerelateerde problemen.
Aan de hand van gesprekken ga je na welke problemen jouw collega’s ondervinden
en probeert de problemen op te lossen.
Je helpt alle afdelingen met het systeem en haar werking en diagnosticeert
systeemhardware, software en operator problemen.
Je verleent assistentie bij netwerkbeveiliging,het selecteren van wachtwoorden, het
instellen van beveiligingsparameters en installeren van antivirus- en andere
beveiligingssoftware.
Je rapporteert aan de IT Manager.
Je brengt de administratie in orde, waarbij je werkinstructies uitschrijft.
Je configureert, installeert en onderhoudt lokale hardware, software en
telecommunicatiediensten zoals softwaretoepassingen, printers, servers, routers,
switches, bekabeling en internetdiensten.
Je biedt technische ondersteuning en training aan de systeemgebruikers.
Je installeert en test de systeemupdates.
Je verleent assistentie in het besturen, ontwikkelen en implementeren van de IT.
Je observeert systeemfuncties om de correcte werking van het systeem te verifiëren.
Je handhaaft alle licenties voor de software en zorgt ervoor dat alle documentatie in
orde is.

Uw profiel
-

Je bent gepassioneerd door IT.
Je genoot de opleiding Bachelor Informatica (of gelijkwaardig door ervaring).
Schoolverlaters komen ook in aanmerking.
Kennis van Oracle, MS SQL, Networks (Cisco), Windows 10, windows 16, red hat unix,
O365, AD en Hyper V is een pluspunt.
Je bent hulpvaardig en je kan werken in een operationele omgeving.
Kennis van computer hardware en software is vereist.
Je kan gedetailleerd en aan een hoge nauwkeurigheid werken.
Je komt in aanraking met heel wat informatie over het bedrijf. Je kan hier discreet en
in vertrouwen mee omgaan.
Je beheerst de Engelse en Nederlandse taal.
Geen hoogtevrees is een pluspunt.
Je bent resultaatgericht, je kan creatief denken en zelfstandig te werk gaan.

Wij bieden
-

Je bekomt een vast contract van onbepaalde duur.
Je komt terecht in een internationale en operationele omgeving.
Er zijn doorgroeimogelijkheden.
Je werkt in een open bedrijfscultuur met sterke collegialiteit.
Je bekomt een competitief salarispakket met bijkomende voordelen.

Contact
Je kan solliciteren via de bijhorende link. Je kan ook contact nemen op 050/70.42.65 , ook
buiten de kantooruren of via info@mentor-hr.be. Je dossier wordt discreet en snel
behandeld.

