6 generaties creatieve innovatie in machinebouw !
Cloostermans is een middelgrote, groeiende onderneming die internationaal actief is in het
ontwikkelen, produceren, assembleren en testen van machines. Onze organisatie wordt
gekenmerkt door een vlakke organisatiestructuur en een informele open bedrijfscultuur.

SYSTEM ENGINEER
Jouw taken
•
Samen met jouw collega ben je volledig of mee verantwoordelijk voor:
–
Het geven van support aan gebruikers via telefoon, mail of ter plaatse
–
Het operationele en pro-actieve beheer van onze it systemen (netwerken LAN, WAN, ...) en pc’s
–
De ondersteuning van het team dat verantwoordelijk is voor de architectuur en business-analyse ifv de
it roadmap
–
Het oplossen van storingen & incidenten en het identificeren van onregelmatigheden alsook het stellen van een
juiste diagnose hiervoor en het toepassen van corrigerende maatregelen
–
Het installeren van de informaticastructuur (hard- en software)
–
Het uitvoeren van onderhoudsinterventies op gebruikersinfrastructuur
•
Je werkt in team met je collega en rapporteert aan de it & security manager
Jouw profiel
•
Je hebt een dynamische persoonlijkheid, bent een echte teamplayer en kan ook zelfstandig werken
•
Je denkt oplossingsgericht, bent leergierig en stressbestendig
•
Je bent communicatief sterk en hebt een duidelijke klantgerichte ingesteldheid
•
Je hebt kennis van ms windows xp/7/8/10, ms office, tcp/ip, netwerking, switching & routing en hardware
•
Kennis van ms windows server-familie incl. active directory, dns & sharing & printing, ms exchange, vlan en
backupsystemen, telefonie zijn pluspunten
•
Je bent vertrouwd met de principes van lean management, denkt na over de processen binnen jouw eigen functie en
binnen de afdeling en zoekt continu naar verbeterpunten
•
Je bent bij voorkeur bachelor in een it-richting
Wij bieden jou een uitdagende en afwisselende functie in een hoogtechnologische werkomgeving
met grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen een hecht team.
INTERESSE?
•
Stuur jouw cv naar jobs@cloostermans.com
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