Connect Pro: Medior of Senior Technical Engineer te Sint-Niklaas
Als Medior of Senior Technical Engineer bij Connect Pro trek je mee aan de kar om de Managed
Services-tak van ons bedrijf verder uit te bouwen.
JE FUNCTIE:
- Je voert on-site en remote interventies en integraties uit bij klanten over heel Vlaanderen. Je
verzorgt complete projecten zoals serverinstallaties, cloudmigraties, en ga zo maar
verder. Dit doe je in kleine maar ook grotere bedrijven (5 tot 500 PC’s)
- Hierbij krijg je de vrijheid om zelfstandig te werken, je eigen accenten te leggen en de klant
op een zo efficiënt mogelijke manier te begeleiden.
- Je werkt samen met onze afdelingen Cloud, VOIP en Servers om totaaloplossingen voor de
klant te verzorgen. Je kan je tevens desgewenst specialiseren in één of meerdere gebieden,
zoals Cloud, VOIP, netwerken, monitoring, Sharepoint, Skype for Business, … Ben je een
echte expert in een zekere specialisatie? Dan kan je zelfs klassikale opleidingen organiseren
in ons trainingscenter, gericht naar onze resellers.
- Je werkt mee aan de verdere verbetering en professionalisering van onze dienstverlening en
de groei van onze MSP-activiteiten.
- Je komt terecht in een team waarbij je een echte meerwaarde kan betekenen en geen
nummer bent. Je krijgt desgewenst ook de kans om minder ervaren (junior) medewerkers te
coachen en te begeleiden.
JE PROFIEL:
- Je hebt al enkele jaren ervaring.
- Technologieën zoals Windows Server, Remote Desktop Services, firewalls, VPN, Office 365 en
Exchange Online, … heb je prima onder de knie.
- Ervaring met Azure, Sharepoint of N-Able zijn sterke pluspunten.
- Een ICT-gerelateerde opleiding, of gelijkgesteld door ervaring, is mooi meegenomen.
- Je bent in staat om de juiste prioriteiten te stellen en je blijft kalm in drukke periodes of
stressvolle situaties.
- Je hebt sterke sociale en communicatieve skills. Je kan aandachtig luisteren, analyseren en
een juiste oplossing voorstellen.
- Je beschikt over een rijbewijs type B.
ONS AANBOD:
- Een uitdagende job waarin je de vrijheid krijg om complete projecten van A tot Z op te
volgen.
- Een open bedrijfscultuur waarbij je veel vrijheid krijgt om je eigen planning te maken.
- De mogelijkheid om je continue bij te scholen dmv opleidingen, technische workshops
enzoverder.
- Een collegiale sfeer en mensen om op terug te vallen als je ergens niet uit geraakt.
- Een competitieve verloning met extra-legale voordelen zoals onder meer een firmawagen.
SOLLICITEREN?
Contacteer dhr. Jan De Rudder via e-mailadres jan@dddistribution.be

