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System Engineer
Beschrijving
Silicon ICT Services is gespecialiseerd in de implementatie, parametrisatie en
beheer van ICT Infrastructuur, Cloud of on-premise. Hiervoor zijn wij op zoek naar
een gedreven system consultant (m/v) die software en hardware weet samen te
smelten tot één geheel.
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Silicon ICT Services, intussen 40j bezig en steeds mee met alle trends &
ontwikkelingen. Te West-Vlaanderen is Silicon ICT Services een gevestigde
waarde in de ICT wereld. Bij Silicon staan niet enkel haar klanten, maar ook haar
medewerkers centraal. Silicon investeert graag in het welzijn van haar
medewerkers. Dit realiseren we door een aangename werkomgeving te creëren, te
investeren in opleidingen en cursussen aan te bieden.

Verantwoordelijkheden
Als system consultant sta je in voor de inrichting en optimalisatie van de ‘modern
workspace’ die vandaag de dag niet meer weg te denken is. Na de analyse,
uitwerking, integratie en parametrisatie van de projecten ben je als sleutelcontact
ook verantwoordelijk voor de ondersteuning achteraf. Je werkt zowel individueel als
nauw samen met de system engineers en project managers. Je zorgt ervoor dat de
parametrisatie naadloos aansluit op de noden en wensen van de klant. Hierbij voer
je functionele analyses uit op de diverse processen en je brengt deze in kaart. Je
voert aanpassingen en optimalisaties door daar waar nodig. Je houdt rekening met
alle security aspecten.
Je hebt kennis van de verschillende onderdelen van Office 365, Public Cloud
infrastructuur zoals Azure, AWS. Je hebt degelijke basiskennis van de
hedendaagse hardware en je bent uitermate geboeid door nieuwe ontwikkelingen
en volgt deze op de voet op, zoals bv. Windows Virtual Desktop (WVD). Kennis van
firewalls, Virtualisatie &amp; serveromgevingen (RDS), Cloud (Azure &amp; AWS)
is een pluspunt.

Kwalificaties
Je bent creatief in het zoeken van oplossingen en zelfstudie schrikt je niet af.
Je werkt efficiënt, zelfstandig en autonoom, gaat graag bij klanten en helpt samen
met klanten bedrijfsautomatisaties uit te werken en te optimaliseren. Je werkt
procesgericht, analytisch en streeft steeds naar efficiëntere werkwijzen en
processen.
Je levert nauwkeurig werk met oog voor detail, ook bij het documenteren van
implementaties en analyses. Je hebt een passie voor nieuwe technologieën en
houdt ervan nieuwe concepten te ontwikkelen.
Je bent communicatief, sociaal vaardig, leergierig en een teamspeler.
Je hebt minimaal een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring, met focus op
informatica. Bijkomende opleidingen (bv. MCP) schrikken je niet af. Wij baseren
onze aanwervingen op basis van jouw competenties.
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Baan voordelen
Naast een aantrekkelijke verloning krijg je een bedrijfswagen met tankkaart ter
beschikking, maaltijdcheques, een gsm/laptop, internetverbinding, … Kortom, een
lichte vracht aan voordelen om efficiënt te kunnen werken.
Je wordt opgevangen in een groep van ervaren en enthousiaste collega’s. Silicon
biedt jou naast een mooi toekomstperspectief ook nog doorgroeimogelijkheden.
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