Fiber E2E Designer

Function type:

Freelance - Vast

Location:

Berchem

Duration:

Longterm

Reference:

202008154

Description:
Onze klant met een perspectief op de toekomst zoekt meerdere E2E ontwerpers die kunnen helpen in de
opbouw, beheer en onderhoud van haar netwerk.
Klantentevredenheid is een prioriteit, daarom zoeken we zeer gedreven ontwerpers.
Ben je op zoek naar een eerste uitdaging of heb je reeds ervaring op zak?
Lees aandachtig de volgende omschrijving en laat je overtuigen.
Wat ga je precies doen als E2E ontwerper? En wat zijn de uitdagingen? We leggen je jouw taken en
verantwoordelijkheden hierbij uit :
Jij bent de verantwoordelijke voor het hele dossier design en jij bent dé persoon bent die het centrale
aanspreekpunt is.
Als end-to-end designer, ben je dus verantwoordelijk voor
• het aanpassen van onze vezel- en kopernetwerkarchitectuur naar aanleiding van interne (netwerkoptimalisatie
en/of netwerkuitbreiding, netwerk vernieuwing) of externe triggers (wegeniswerken, verkavelingen,
industriezones, klantenaanvragen)
o hierbij systematisch rekening houdend met mogelijke andere triggers in dezelfde omgeving, met het oog op
optimalisering in uitvoering, op vlak van complexiteit en kost
o met als doel het gebruik van mankracht, materiaal en geldelijke middelen te optimaliseren binnen de
beschikbare budgetten
• het transformeren en finaliseren van de globale studie naar een gedetailleerde studie en een goed
gedocumenteerd einddossier
• het dossier wordt daarna overhandigd aan het constructie team en na uitvoering kun je de documentatie
valideren en in de databank invoeren
• het behelpen van de constructie collega’s met het formuleren van een antwoord indien ze een vraag krijgen
over het dossier
• het controleren van en waken over de data kwaliteit
Je bent dus verantwoordelijk voor het volledige design dossier van begin tot eind (plannen incluis).
In functie van je profiel kunnen andere taken je worden toevertrouwd zoals bv.
• coachen van collega’s
• coördineren van een activiteitendomein (bv. VHR, ROP, grote wegeniswerken…)
• verantwoordelijkheid opnemen over een IT applicatie (Genesys, IFH, GDA…)

Requirements:
Wat verwachten we op vlak van persoon / skills / achtergrond?
Competenties:

• Je wilt je continu bijscholen op persoonlijk en op professioneel vlak (nieuwe tools bvb).
• Je werkt autonoom en neemt initiatief.
• Je bent punctueel en werkt op een precieze manier.
• Je bent capabel om objectieven te behalen binnen de vooropgestelde tijd.
• Je bent stressbestendig tijdens periodes van hoge werkdruk.
• Je kan in een team werken met respect voor de collega’s.
• Je beschikt over een diploma niveau bachelor of gelijkwaardig door ervaring.
• Je moet een goed idee hebben van de telecom in het algemeen, alsook ons netwerk, en de connectiviteit voor
de klant.
• Je beschikt over een goede en verzorgde schriftelijke en mondelinge communicatie. Je communiceert met
medewerkers, aannemers en klanten. Hierbij kun je op een constructieve manier je eigen oplossing verdedigen.
• Je kunt een technisch probleem op verschillende manieren analyseren.
• Je hebt kennis van MS Office: Windows, Word, Excel en Access.
• Je hebt kennis van de interne IT applicaties (eJMS, ABR, ITR, IFH, KBS, IVP…).
• Je hebt een goede kennis van Autocad.
Talenkennis:
• Nederlands : heel goede kennis voor spreken, lezen en schrijven.
• Engels : goed begrip, voldoende om Engelstalige communicatie te lezen.
• Frans : Noties.
Onze klant geeft:
- De kans om thuis te werken (niet alle dagen van de week)
- Kansen om jouw carrière te ontwikkelen en zelf te sturen
- Een uitgebreide leeromgeving die in België gekend staat om kwaliteit
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