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IT consultant – systeembeheerder

Ehbit VOF

Omschrijving

Arbeidstype

Bij Ehbit is er ruimte om te groeien, dit doen we door aandacht te besteden aan
bijkomende opleidingen en het behalen van certificatie. De medewerkers van Ehbit
vormen een hecht team, waarbij veel aandacht wordt besteed aan dit team.
Wij zoeken een gemotiveerde medewerker om samen met onze klanten IT
projecten uit te werken. Je zal samenwerken on site bij de klant, samen met hun IT
team om diverse projecten tot een goed einde te brengen. Een goede kennis van
zowel Nederlands, Frans als Engels zijn vereist.
Een eerste werkervaring in het beheren van IT infrastructuren is aan te raden. Er
zijn mogelijkheden tot opleiding voor schoolverlaters.

Verantwoordelijkheden
Analyse van complexere informaticaproblemen
analyseert complexere informaticaproblemen op vlak van netwerkbeheer,
programmatie en database en ontwikkelt gepaste oplossingen hiervoor

voltijds

Arbeidsduur
onbepaalde duur

Industrie
IT consultancy

Job locatie
Fortstraat 11, 3680, Opoeteren,
Werken worden uitgevoerd op
locatie van de klant als consultant

Beschikbaar sinds
juli 23, 2019

Beheer en onderhoud van de IT-infrastructuur
Je bent mede verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de informaticainfrastructuur
Beveiliging van de informaticasystemen
Je staat mee in voor de beveiliging van het informaticasysteem, data en de
administratieve processen horende bij het IT-gebeuren
Beheren van Windows systemen en servers
Beheren en onderhouden van windows systemen en servers, met diverse
toepassingsgebieden

Jouw profiel
Bachelor- of master diploma in IT
bachelor- of master diploma of gelijkwaardig door ervaring in een ICT service
omgeving
Brede kennis van IT infrastructuur beheer
Windows server omgevingen
netwerken (DHCP, DNS, TCP/IP)
virtualisatie (VMWare / Hyper-V)
Active directory
powershell scripting
security
databases
software en hardware
Kennis van Nederlands, Frans en Engels vereist
Stressbestendig
Je kan omgaan met hoge druk om gestructureerd tot een oplossing te komen
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Goede communicatievaardigheden
Gestructureerd en verantwoordelijk
Je werkt gestructureerd en bent in staat verantwoordelijkheid te nemen
Teamplayer
Je kunt goed in teamverband werken

Ehbit VOF

http://ehbit.be

