Are you the rock we're looking for?
System Administrator
Elke dag gaan wij bij Rock Recruitment op zoek naar de juiste kandidaat voor onze klanten. Dat doen we sinds 2018. Vorig jaar
haalden we daarbij een succesratio van maar liefst 83%, een buitengewoon resultaat voor onze sector. Dat dat niet onopgemerkt
blijft, merken we aan het groeiende aantal klanten waarvoor we blijvend rekruteren. We gaan voor onze klanten steevast op zoek
naar de perfect match. Of om het met onze slogan te zeggen: We dig deep to unearth the best talent!

DE JOB
•

Als system administrator ondersteun je de continuïteit en goede werking van het bedrijf, waarbij je instaat voor het dagelijks
beheer en de optimalisering van de ICT-infrastructuur, de hardware en de software.

•

Je houdt de systemen in de lucht. Je vertrekt van de status quo en voert optimalisaties uit.

•

Je brengt mogelijke oorzaken in kaart, onderzoekt hoe deze verband houden en anticipeert met de gepaste actie.

•

Verder ben je de rechterhand van de IT Operations Manager en de Principal Engineer, en ondersteun je hen bij hun
werkzaamheden.

WIE WIJ ZOEKEN
•

Je wordt niet snel uit je lood geslagen als de omstandigheden wijzigen of als je onder tijdsdruk komt te staan, en staat gekend
als een fixer als er zich problemen voordoen.

•

Je bent een krak in verbanden leggen tussen uitdagingen.

•

Je bent communicatief, waarbij je er in slaagt om je in te leven in de beleving van de gebruiker.

•

Je collega’s kennen jou als iemand die spontaan initiatief neemt, en vernieuwingen voorstelt die de volledige ‘systeem’ ervaring
naar ‘the next level’ kunnen brengen.

•

Je hebt bovendien de ambitie om je stapsgewijs verder te ontwikkelen.

Scoren doe je bij ons met:
•

Zeer goede kennis van Windows Client + Server en aanverwante services

•

Een goeie kennis van Linux server

•

PC hardware en configuratie zijn een piece of cake voor jou

•

Goede kennis van Microsoft365 suite en affiniteit met Azure

•

Goede kennis networking, system configuration en security

•

Basiskennis van één of meerdere technologieën: Virtualisatie, O365, Exchange, Azure, Powershell, Encryptie ...

•

Een hogeschooldiploma in een IT-richting en/of enkele jaren ervaring zijn uiteraard een grote plus.

WAT WIJ BIEDEN
•

Je komt terecht in een groeiend bedrijf met internationale ambities waar je jezelf kunt zijn en waar ruimte is voor persoonlijke
groei.

•

Een hecht team binnen een leuke werksfeer en open cultuur.

•

Bovenop een marktconform loon krijg je heel wat leuke extra's zoals een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques en ecocheques. Verder heb je ook een mobiliteitsbudget ter beschikking.

•

Verkoelende ijsjes in de zomer, verse soep tijdens de koudere maanden, een goed gevulde mand vol vers fruit,
kickerwedstrijden of gezelschapspelletjes tijdens de pauze, gratis fitnessmogelijkheden, een cosy corner om in te chillen en
memorabele teamactiviteiten mag je ook aan het lijstje toevoegen!

•

Flexibele uren in een 39 uren week, waardoor je bovenop de 20 vakantiedagen nog 6 ADV-dagen hebt.

•

Je werkt in ons tof en charmant kantoor, op wandelafstand van het station en het centrum van Brugge, gerust afwisselen met
thuiswerk.

WIE WIJ ZIJN
Onze klant is een toonaangevende speler op de markt van cloud software en webdesign voor de hospitality sector (hotels &
restaurants). Met enkele award-winning producten en hun jarenlange ervaring helpen ze ondertussen zo'n 6000 klanten in meer
dan 50 landen. Hun hotelsoftware ondersteunt niet alleen administratieve taken, maar helpt tegelijkertijd om de omzet te verhogen.
Dit bedrijf zorgt voor online zichtbaarheid, directe boekingen, remarketing en rendementsbeheer.

Do you feel like our ROCKER?
Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via
info@rockrecruitment.be
www.rockrecruitment.be
Rock Recruitment
Kantoren Hangar K
Nelson Mandelaplein 2
8500 Kortrijk

