System Engineer | Senior | Kortrijk

<p>System & Network Engineering</p>

West-Vlaanderen

Ben jij op zoek een leuke werksfeer binnen een groot bedrijf? Een bedrijf dat
zwaar doorweegt op zijn familiale waarden? Voor een internationale ﬁrma,
die een groot-speler is in de groene sector, zijn wij op zoek naar een system
engineer die reeds enkele jaren ervaring heeft. Met zijn vele ﬁlialen gevestigd
over heel Europa is dit bedrijf een koploper binnen zijn sector. Wacht niet langer
en bekijk verder de vacature!
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Hoe ziet jouw proﬁel eruit:
Je hebt een bachelor in een ICT-richting.
Je hebt minimum 5 jaar ervaring als system engineer.
Kennis van volgende domeinen: Windows Server, AD, HyperV, Azure
Conﬁguration, Backup tools, Powershell Scripting, ...
Je bent proactief en neemt initiatief om de zaken hands-on aan te
pakken.
Je beheerst zowel Nederlands als Frans, Engels is een plus.
Wat je mag verwachten:
Hoofdzakelijk werk in de hoofdzetel, maar geregeld kan je naar de andere
ﬁlialen afreizen.
Er wordt jouw een 39 uren contract aangeboden.
Bovenop je verlof en feestdagen ontvang je 2 extra feestdagen en 6 ADV
dagen.
Je ontvangt een correct marktconform loon naarmate jouw ervaring.
Dit wordt aangevuld met maaltijdcheques, groepsverzekering en
hospitalisatieverzekering.
Bovendien kom je terecht in een team van experten waarbij je je
soortgelijke interesse kan delen.
Je takenpakket is uitgebreid waardoor elke dag er anders kan uitzien.
Daarnaast valt reeds een berg van verantwoordelijkheid op je schouders
die gepaard staat met een transparante communicatie.
Je ontvangt de nodige interne opleidingen indien er nieuwe technologieën
aan te pas komen.
Tenslotte biedt de ﬁrma glijdende uren aan en houden goed rekening met
een correcte work-life balans.
Kan je je volledig vinden in deze job en/of wil je hierover meer te weten komen?
Of toch niet helemaal hetgeen wat je zoekt?
Contacteer ons dan op 09 352 01 05 of via it@lga.jobs en wij helpen jou verder!
Wij kijken er alvast naar uit om kennis te maken met jou!
Deze vacature wordt beheerd door Jasper & Justin.
Referentie: JLO 22695
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Heb je interesse in deze vacature?
Solliciteer nu en we nemen in minder dan 6 uur contact met je op.

Vragen?
Contacteer ons tax & legal team
Tax.legal@legrand-associates.com
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