ICORDA is een Gentse informatica integrator met vooraanstaande klanten in diverse sectoren,
actief sinds 1992, en telt ondertussen een 25-tal medewerkers.
Onze klanten bedienen we graag goed, snel en met de juiste attitude, zodat zij productieve
meerwaarde halen. Voor de versterking van ons ICT INFRASTRUCTURE team zoeken wij een:

system/network engineer (m/v)
Ben jij gepassioneerd door LAN en WAN netwerken, heb je interesse in netwerk-infrastructuur
projecten, ben je altijd op de hoogte van de laatste trends en wil je system/network engineer
worden bij een bedrijf dat zoekt naar nieuwsgierige mensen met verfrissende en vernieuwende
ideeën? Dan zijn we op zoek naar jou.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een system engineer in het ICT
INFRASTRUCTURE (OPERATIONS) team bij ICORDA zijn:
- Installatie en beheer van LAN en WAN netwerken
- Installatie en beheer van Windows Servers
- Problem solving
- Bijdrage leveren aan ICORDA technical information document biblotheek
- Verzorgen van preventief nazicht en onderhoud

Profielomschrijving
Je hebt een opleiding op master of bachelor niveau afgerond of je hebt equivalente werkervaring
in ICT infrastructuur projecten. Je bent in het bezit van een rijbewijs.
Je wenst te werken in een bedrijf in de Gentse regio.
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Je hebt een passie voor data netwerken. Verder heb je brede interesse in diverse ICT
infrastructuur technologiëen van onze partners zoals Lenovo, Microsoft, CISCO, Citrix,
ARCserve, Proximus, Mitel, IGEL en HP. Je bent creatief, werkt gestructureerd en klantgericht.

Je kan snel problemen in de juiste context situeren, en je onderscheidt de essentie van het detail,
kortom je begrijpt wat problem solving betekent.
Je kunt je goed verplaatsen in anderen en werkt graag in teamverband. Je weet collega’s en
anderen te enthousiasmeren voor ideeën. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal
uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk.

Aanbod
ICORDA biedt je de gelegenheid te groeien in een open omgeving waar professionele sfeer en
werken in teamverband centraal staan. We bieden je afwisselend werk door de verschillende
klanten en activiteiten, en een marktconforme vergoeding.

Als je interesse hebt, stuur jouw motivatie samen met jouw CV naar jvanmaldeghem@icorda.be .

Voor bijkomende inlichtingen bel naar Joris Van Maldeghem op telefoonnummer 09/227 66 76 of
0496/162 082.
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