Officenter, Grauwmeer 1, bus 44 - 3001 Heverlee
Tel: 016/38.10.10 Fax: 016/38.10.19
info@anankei.com

Experienced System Engineer

Function type:

Freelance - Vast

Location:

Leuven

Duration:

12M+

Reference:

201907347

Description:
Als System Engineer ondersteun je de IT afdeling van onze klant in het uitbouwen en operationeel houden van
de netwerken, hardware en operating systems.
Je verleent dagelijkse support naar eindgebruikers d.m.v. een helpdesk-, software distributie- en asset
management-systeem. Je bent mede verantwoordelijk voor het operationeel houden (“keep the lights on”) en
verbeteren van de huidige IT systemen
Dit houdt o.a in:
Dagelijks beheer van de IT infrastructuur:
- Virtuele servers omgeving (VM Ware / Windows / Linux)
- Netwerken omgeving (wired/wireless)
- Firewalls
- Gebruikers laptops (Windows 7 - 10, Ubuntu)
- Je werkt mee aan de ontwikkeling van Hard- en software oplossingen
- Je maakt nieuwe hardware of software gebruiksklaar;
- Je bent het interne aanspreekpunt voor vragen van een 140-tal gebruikers op 2 sites, m.b.t.:
- Operating systems o.a. MS Windows, Linux (Ubuntu)
- Netwerken, internet en telefonie
- Office 365,
- Hardware en Randapparatuur
- Je programmeert scripts in bepaalde software pakketten (zoals Confluence en ZOHO) om deze
gebruiksvriendelijker te maken voor de gebruikers ervan.

Requirements:
Wie zoeken wij?
Als jij voor de functie volgende kwaliteiten kan voorleggen dan zien we jouw cv graag tegemoet!
- Een bachelor of master in ICT of gelijkwaardig door ervaring;
- Aantoonbare ervaring als systeembeheerder voor hardware, netwerk, HP / Aruba switches, wireless, en
Fortigate firewalls
- Ervaring met :
* Windows 7 - 10, Windows Server 2012, VMWare, Office 365
* Active Directory
* Office 365 applicaties (Excel, Word, PowerPoint)
* Workstations, ? Windows 7 - 10, Servers ? VM-ware ESX, Windows server 2012 R2 / 2016, Veeam backup
* OneDrive / Sharepoint
* Atlassian Confluence en ZOHO kennis is een pluspunt
* Eventuele kennis van Linux (Ubuntu), SharePoint, Azure, PowerShell en MS SQL zal zeker van pas komen
- Je beschikt over een sterk analytisch vermogen
- Je hebt zin voor innovatie in zowel processen als technologie
- Je bent een initiatiefnemer die structurele oplossingen kan bedenken

- Je bent in staat om verschillende projecten tegelijk aan te pakken
- Contactvaardig zowel in het Nederlands als het Engels
Aanbod?
Als consultant bij Anankei kan je keer op keer rekenen op uitdagende projecten die jou op het lijf geschreven
staan.
Onze HR talenten staan namelijk in nauw contact met jou om op de hoogte te blijven van wat je ambieert, wat
jou drijft, wat jou doel is. Een tevreden en gehoorde werknemer betekent immers een tevreden Anankei team.
Bovenop onze persoonlijke aanpak en uitdagende projecten kan je rekenen op een aantrekkelijk salarispakket,
firmawagen met tankkaart, aangevuld met allerlei extralegale voordelen.
Interesse?
Het leven is voor de durvers, wacht niet langer en solliciteer nu online of via nadia@anankei.com
Can you handle IT?
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