SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: IT-Medewerker
Bedrijfsnaam: Top Brands
Uiterste sollicitatiedatum: eind augustus 2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

X
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Top Brands is een dynamische en groeiende onderneming, actief op de Belgische
markt. We baten 3 gekende merken uit:Pizza Hut, de luxebakkerijketen “Paul” en
Wasbar. Wij doen dat deels via franchise en deels via eigen vestigingen. Gedreven
door een sterke bedrijfscultuur, zorgen wij ervoor onze klanten optimaal te bedienen
en streven wij ernaar om hen kwaliteitsvolle en lekkere producten te serveren. Om
onze groei mee in goede banen te leiden zijn we op zoek naar een:

IT-MEDEWERKER (38U PER WEEK)
Dit zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
Je rapporteert aan de IT Director van Top Brands.
Je neemt deel aan projectgebonden opdrachten die eigen zijn aan onze ICT Operations
Je volgt technische problemen op, stelt oplossingen voor en werkt deze uit
Je voert wijzigingen uit, patches en upgrades
Je stelt documentatie, instructies op teneinde over een goede basis te beschikken om
aanpassingen te vereenvoudigen en geeft opleiding in het gebruik van onze systemen
Profiel
Je hebt een Bacheloropleiding in een ICT richting of gelijkwaardig door ervaring
Je hebt een brede kennis van actuele ICT producten (servers, clients,netwerken)
Je hebt een diepgaande kennis van Windows besturingssystemen en hun componenten.
Kennis van Microsoft Dynamics NAV en BI oplossingen is een plus
IT is je passie, je bent verbeteringsgericht, neemt initiatief en beschikt over het nodige
doorzettingsvermogen.
Je hebt een sterke klant- en service gerichte instelling
Je bent georganiseerd, gaat gestructureerd te werk en hebt oog voor detail.
Je bent flexibel en kan zowel goed in team als zelfstandig werken.
Je bent analytisch en denkt conceptueel
Je bent zeer goed tweetalig Nederlands – Frans en hebt een goede kennis van
het Engels
Aanbod
Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aan van 38 uur per week.
Ons hoofdkantoor is gevestigd te Wilrijk – Fotografielaan 41. Top Brands is een
gezond, dynamisch en groeiend bedrijf met een sterke bedrijfscultuur. Wij voorzien
een competitief en volledig salarispakket inclusief firmawagen, in lijn met je ervaring,
je competenties en je toegevoegde waarde.
Interesse : Stuur je CV met motivatie naar jobs@topbrands.be
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