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name

description

Jessica

Origineel

Jobomschrijving
Functienaam: IT Consultant
Werkomgeving:
Je komt in een jong bedrijf terecht waar nog ruimte is om gaandeweg mee je eigen stempel op te
zetten. DRAC is gespecialiseerd in de totale service naar KMO omgevingen van 5 tot 50
werknemers. Je komt dus bij zeer diverse klanten en zult op de verschillende technische niveaus
moeten ingrijpen.
Enerzijds zul je samen met het technische team instaan voor de configuratie van servers, routers,
werkstations, beveiliging, etc. Maar je moet ook bereid zijn om de eindgebruiker met dagelijkse
computerproblemen verder te kunnen helpen. Er is een professionele hiërarchie in de KMO’s waar
bijzonder weinig ruimte is tussen de uitvoerende medewerkers en het management.
Communicatie, gedrevenheid en sociaal zijn zullen een absolute must zijn!
De IT consultants die DRAC uitstuurt zijn personen die niet enkel interesse tonen in IT maar ook in
het menselijke verhaal achter de “eindgebruiker”.
Je komt in een kleine, dynamische, informele, flexibele omgeving terecht waar menselijkheid en
eerlijkheid zeer hoog in het vaandel gedragen worden. Verder wordt er te allen tijde verwacht dat er
110% inzet gegeven wordt! Wij hanteren een 'voor iets, hoort iets'-mentaliteit.
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Functieomschrijving:
Dagelijkse ondersteuning van IT infrastructuur bij diverse klanten, monitorring van contract klanten
en day-to-day hands-on IT support zodat je de contactpersoon wordt van onze klanten bij allerhande
IT problemen.
-

Geen 9-5 mentaliteit en een logische geest zodat vragen en problemen op een projectmatige
manier snel opgelost kunnen worden.
Bachelor of universitair in een technische richting of dit denkniveau door ervaring
Goede technische kennis van de Windows omgeving (zowel desktop als server)
Goede kennis van Office en online omgevingen zoals office 365, google apps
Je weet wat SQL, linux, centos, exchange, AD, SCCM, Azure, Apache, Firewalls, Cisco, ASA,
VPN, SSL, etc is en je kan het gebruiken
Je bent een expert in zoeken via google en bent door je passie voor IT autodidact in het
aanleren van nieuwe technieken en/of programma’s
Je goochelt niet met IT termen in theorie maar je lost de problemen snel op.
Zelfstandig een agenda kunnen invullen en flexibel zijn!
Configuratie van basisnetwerken op zelfstandige basis
Regelmatig interventies bij klanten op zelfstandige basis
Installaties en opvolging hiervan volgens contractuele afspraken
Onderhoud en opvolging van netwerken
Werken op zelfstandige basis aan 1 project (bv. vaste interventiedagen, vaste klant, …)
Rapportage aan een Senior IT Consultant en/of andere oversten
Escaleren van problemen naar een Senior IT Consultant en/of andere oversten
Deelnemen aan een beurtrolsysteem voor helpdesk buiten kantooruren

Type job:
☒ Voltijds
☐ Deeltijds
Arbeidscontract:
☐ Bepaalde duur
☒ Onbepaalde duur
Plaats tewerkstelling: 2170 Merksem
Soort job:
Vaste job
IBO Contract
Startbaanovereenkomst
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Aanbod en voordelen:
Opgebouwd uit een vast loon conform de marktprijzen en je ervaring, uitgebreid met
maaltijdcheques, voertuig van de firma + tankkaart, GSM en laptop. Verder wordt aan de hand van
targets (persoonlijk en op bedrijfsniveau) leuke incentives en/of bonussen gegeven.
Verder krijg je de kans om examens en certificeringen te halen.
Brutoloon:
Vermoedelijke startdatum: 1/10/2014
Gezocht profiel
Werkervaring:
☐ Geen
☒ 2 – 3 jaar
☒ 5 – 7 jaar
☐ 10 jaar
☐ Meer dan 10 jaar
Studieniveau:
☐ 3de graad ASO
☐ 3de graad TSO
☒ Bachelor
☐ Master
☐ Secundair volwassenenonderwijs
☐ Andere
Algemene vereisten:
Talen:
Niveau:

☒ NL
C2

☒ FR
B1

☒ EN
B2

☒ DE
A1

(Volgens het Europese taalniveau: A1 = Beperkt, A2 = Basiskennis, B1 = Vlot, B2 = Zelfstandig gebruik,
C1 = Uitstekende kennis, C2 = Moedertaal)
Rijbewijs (B):

☒ Ja

☐ Neen

Eigen wagen:

☒ Ja

☐ Neen
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Sollicitatieprocedure
Contactpersoon: Jessica Mills
Solliciteren via: jessica@drac.be / motivatiebrief en CV zijn verplicht! Op basis van motivatie en cv
worden kandidaten uitgenodigd voor een vragenronde en een test. De kandidaat krijgt een uur tijd
om de test af te leggen. De bedoeling van deze test is dat we weten welk profiel de kandidaat heeft.
Op basis van het resultaat van de test zal de kandidaat al dan niet uitgenodigd worden voor een
tweede gesprek. We spelen hier zeer kort op de bal (je krijgt snel antwoord).

Einddatum sollicitaties: Klik hier als u een datum wilt invoeren.

Opmerkingen
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