-Not just a boring IT company-

Vacature: Junior System Engineer/ Support engineer
Functieomschrijving
Als systeembeheerder /support engineer beheer je de serverinfrastructuur en zijn toepasingen. Je gaat pro-actief
op zoek naar slimme oplossingen en monitort tijdig problemen om ze snel op te lossen.
Je bent een teamplayer en draagt bij aan/beheert infrastructuurprojecten. Automatisering en implementatie van
nieuwe systemen behoren tot jouw takenpakket en daarnaast ga je op zoek naar nieuwe technieken en
optimalisatie van bestaande processen indien de noden zich voordoen. Je overlegt dagelijks met het team en
beheert de opvolging van de lopende en toekomstige werken.
Je werkt voor verschillende klanten en afhankelijk van de wensen van de klanten ben je daar voor korte,
middellange tot lange projecten.
Heb jij een startersprofiel en ben jij op zoek naar een job met veel doorgroeimogelijkheden, ruimte voor
specialisatie en begeleiding bij het uitstippelen van jouw loopbaan binnen systeembeheer? Dan zijn we naar jou
op zoek!

Profiel
Je beschikt over een Bachelor diploma informatica of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt al wat ervaring opgebouwd binnen systeembeheer of bent bereidt hier voor bij te scholen
Je bent flexibel en werkt oplossingsgericht.
Teamspeler, klantvriendelijkheid en stressbestendigheid zijn woorden waar jij jezelf mee kan vereenzelvigen.
Je bent leergierig en hebt een visie over jouw carrièrepad. Je kan goed zelfstandig werken en bent
communicatief. Je werkt projectmatig, kwaliteits- en resultaatsgericht en neemt geen onnodige risico's.
Je hebt een goede kennis over
- Hardware (servers, PC's, netwerk apparatuur,...)
- Kennis van Microsoft producten zoals: Window Operating systemen, Microsoft SQL en van begrippen
DNS en DHCP , Active directory of Linux/unix
- Ervaring met Virtualizatie technologie
- Scripting, VB, bat, PowerShell
- Database technologien (Oracle, Sql,..)
- Applicatie servers IIS, Apache, Jboss,…

als

Je spreekt heel goed Engels, Nederlands en/of Frans zijn gewenst maar beiden is niet persé noodzakelijk. Je
beschikt over een rijbewijs B en bent bereid je dagelijks te verplaatsen.

Jobgerelateerde competenties
•
•
•
•
•
•
•

Storingen, incidenten en onregelmatigheden identificeren
Een diagnose stellen en corrigerende maatregelen toepassen
Prestaties van het informatiesysteem analyseren
Maatregelen voorstellen voor de verbetering van de kwaliteit, de veiligheid en de productiviteit
Technische beheerprocedures, gebruiks- en veiligheidsprocedures van de informatica infrastructuur
opstellen
Toegangsrechten bepalen en opvolgen naargelang de karakteristieken van de gebruikers of de diensten
De informatica-infrastructuur selecteren of installeren (software, hardware, ...)
De configuratie en architectuur van de informatiesystemen opvolgen en bijwerken naargelang de
ontwikkelingen
Scripts opstellen of integreren

Persoonsgebonden competenties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leervermogen hebben
Resultaatgerichtheid
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Samenwerken als hecht team
Omgaan met stress
Regels en afspraken nakomen
Zelfstandig werken
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Plannen (= ordenen)
Creatief denken (Inventiviteit)

Aanbod
Een voltijdse job (40uren werkweek) met een marktconform salarispakket. Hospitalisatieverzekering,
bedrijfswagen, maaltijdcheques & ecocheques.
Je krijg inspraak in projecten (in overleg korte, middellange en lange termijn) en begeleiding bij jouw persoonlijke
carrièrepad. Zo kan je zelf aangeven waarbinnen jij jouw expertise wil opbouwen.
Je krijgt regelmatig opleidingen aangeboden en kan zelf aangeven waar jouw doelen liggen.

Plaats tewerkstelling
Brussel (in overleg kan er op zoek gegaan worden naar een klant/project in een andere stad)

Waarom werken bij Patch IT?
Je staat aan de start van jouw carrière en hebt grootse plannen. IT is jouw passie en je bent op zoek naar een
interessante uitdaging in een klein bedrijf. Je krijgt graag de vrijheid om mee te zoeken naar leuke en
interessante IT projecten en kan niet wachten om je verder te specialiseren. Kan je je hierin vinden? Dan zijn wij
op zoek naar jou!

Hoe solliciteren?
Mail jouw CV en motivatiebrief naar maarten@patch-it.be
Na het indienen van jouw sollicitatie word je kort telefonisch gecontacteerd voor een kleine screening en mogelijk
wordt je later uitgenodigd op gesprek.
We kijken er alvast naar uit van jou te horen!
Groeten,
Team PATCH IT

