Korte omschrijving van onze opdrachtgever
Al sinds 1985 is de firma Belgoprocess (www.belgoprocess.be) – gelegen in het
hartje van de Kempen – gespecialiseerd in de verwerking van radioactieve
afvalstoffen en de ontmanteling van nucleaire installaties. Zij zoeken een IT
Infrastructure Engineer. Bij hun activiteiten houdt men ten volle rekening met het
maatschappelijke belang. De firma kiest ervoor om kennis continu te optimaliseren,
technieken te verbeteren, nieuwe toepassingen te ontwikkelen én knowhow te
valoriseren. Om het team van deskundige collega’s te versterken, is Vander meiren &
Pauwels Recruitment voor Belgoprocess momenteel op zoek naar een (m/v):

IT Infrastructure Engineer
Zeer goede balans werk-privé // Professionele en groeiende IT organisatie in een
belangrijk lokaal bedrijf met toffe werksfeer // High-end, enterprise-level
infrastructuur met bijzondere aandacht voor Security // Mooie combinatie van
operationele taken (3rd line) en projectmatige werkzaamheden

Functieomschrijving
In deze functie maak je deel uit van het Infrastructure Team binnen de ICT afdeling.
Samen met de andere Teams (waaronder Applicatie, Helpdesk, Project, Knowledge
Management…) ondersteunen jullie de NIRAS-Belgoprocess organisatie met 700 à
800 eindgebruikers.
Een greep uit je takenpakket als Infrastructure Engineer:
•
•
•
•
•

Onderhouden en monitoren van de datacenters en het bedrijfsnetwerk.
Installeren en configureren van servers, netwerkapparatuur, besturingssystemen,
systeemsoftware en Cloud platformen.
Beveiligen van centrale servers, bedrijfsnetwerk en externe verbindingen.
Analyseren en oplossen van server-, netwerk- en platform-gerelateerde
problemen.
Configureren en opvolgen van reservekopieën en replicatiemechanismen voor
gebruikersbestanden, databanken en systeeminstellingen.

•

•

Uitwerken van voorstellen en deelnemen aan projecten ter optimalisatie van de
ICT Infrastructuur, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige én de
toekomstige behoeften van de organisatie.
Up-to-date houden van documentatie m.b.t. servers en netwerkapparatuur.

Gewenst profiel
Opleidingsniveau: bachelor (toegepaste) informatica of gelijkwaardig door
relevante ervaring.
• Idealiter heb je 5 tot 10 jaar relevante ervaring.
• Gevorderde en actuele kennis over besturingssystemen, systeemsoftware,
datacommunicatie en netwerkbeveiliging.
• Goede kennis van beheer- en monitoringtools voor servers, netwerkapparatuur en
firewalls.
• Ervaring in één of meer van volgende domeinen vormt een meerwaarde:
o
Windows configuration, deployment & management (DNS, DHCP, DFS, NTP,
PKI, Printing, GPO, SCCM, Intune, MS Endpoint Manager, Powershell…);
o
Identity & access management (Microsoft/azure AD, Trusts, MFA…);
o
Enterprise Server Virtualization, Data Storage and Data Protection.
o
Backup and Archiving;
o
Wired and wireless networking (HPE, Aruba);
o
Endpoint, network & e-mail security (enterprise NextGen firewall, Radius,
802.1X, DKIM/DMARC…);
o
Office 365 collaboration tools (Exchange, Teams);
o
System and networking monitoring;
o
Cloud affinity (Azure);
o
VoIP, Linux.
• Je functioneert goed in teamverband. Tegelijk ben je een zelfstandige en
nauwkeurige werkkracht met een gestructureerde aanpak.
• Je blijft graag bijleren over de evoluties en nieuwe mogelijkheden in je (brede)
vakgebied.
• Je communiceert vlot en je luistert naar en schenkt aandacht aan de behoeften
van je (interne) klant.
• Zeer goede kennis Nederlands. Vlotte Kennis Engels (mondeling en schriftelijk).
Kennis van het Frans is een pluspunt.
•

Aanbod
Je komt terecht in een dynamische en uitdagende werkomgeving waar het opnemen
van verantwoordelijkheid een evidentie is. Je krijgt ruim de kans om je stempel te
drukken op een belangrijke en maatschappelijk relevante opdracht. Uiteraard staat
hier een competitief salaris tegenover dat aangevuld wordt met een interessante
waaier van extralegale voordelen en de mogelijkheid tot een leasewagen via het
cafetariaplan. Contract van onbepaalde duur.

Contact opnemen
Heb je interesse in deze zeer mooie opportuniteit als IT Infrastructure Engineer?
Reageer dan met je cv en een begeleidend schrijven via info@vp-recruitment.be
met vermelding “ref 0446” of bel naar Wim Vander meiren op 0489 585 566 of Manu
Pauwels 0489 585 565. Je kan rekenen op de nodige discretie.

