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

Gedreven Support Engineer - Antwerpen

Function type:

Vast

Location:

Antwerpen

Duration:

Onbepaalde duur

Reference:

201907350

Description:
Voor een gerenommeerd bedrijf met vestigingen regio Brussel en Antwerpen zoeken wij een Support Engineer
met veel zin om bij te leren en te groeien!
Naargelang jouw ervaring neem je in eerste instantie 1st - 2nd en/of 3rd line verantwoordelijkheden op, met oog
hier in te groeien.
Je krijgt dan ook de nodige opleiding om jezelf te kunnen ontwikkelen. Een leergierige geest die veel informatie
kan verwerken zit hier zeker op zijn plaats.

Requirements:
Technisch vereiste kennis:
- Windows 10
- Basiskennis Apple Mac OS
- Kennis van Adobe
- Kennis van Quark Express en Indesign? Dat is mooi meegenomen! Zo neen, als ambitieuze ziel krijg je dit wel
snel in de vingers...
Jouw profiel:
- Je bent gedreven en aarzelt niet om de zaken pro-actief aan te pakken
- Je leert graag bij
- Stressbestendig zijn komt goed van pas
- Je bent communicatief en werkt graag met en voor mensen
- Je kan zelfstandig werken
- Een zeer goede kennis Nederlands met een aardig mondje Frans en Engels
- Je kan je flexibel opstellen: Het eerste jaar start je voornamelijk in Brussel maar verplaatsingen naar Antwerpen
kunnen mogelijk zijn. Eind 2019 wordt jouw tewerkstellingsplaats definitief Antwerpen.
- Je bent bereid te werken in vroege en late shift tussen 06u en 01u30 (Late shift enkel na een inwerkperiode
van minstens 6 maand)
Aanbod:
- Je komt terecht in de creatieve sector, in een bedrijf waar je het verschil kan maken
- Een gevarieerde job met doorgroeimogelijkheden
- Je kan rekenen op een aantrekkelijk salaris met bedrijfswagen, tankkaart en andere extralegale voordelen
Geen zin in een job, maar in een persoonlijk avontuur bij een uniek bedrijf? Wacht niet en grijp je kans!

