
Wat je van de job mag verwachten:

Kom jij ons team versterken? 

Dan mag je je alvast verwachten aan een verrassend veelzijdige job.

Jouw missie bestaat eruit verschillende gebruikers van informatica- en telecomtoepassingen technisch

te ondersteunen. Je zoekt zelf naar een gepaste oplossing of geeft dit door aan een ervaren medewerker,

je beantwoordt vragen van onze klanten zowel telefonisch als per e-mail. Aanvullend ondersteun je de

collega's van de installatiedienst door diverse configuraties en installaties voor te bereiden. Hiermee

leer je de knepen van het vak en bereid je jezelf voor op verdere doorgroei binnen de onderneming.

Door jouw inzet worden onze klanten binnen de afgesproken SLA's op een correcte en professionele

manier verder geholpen en worden deadlines voor installaties probleemloos gehaald.
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IT HELPDESK MEDEWERKER

Vacature

Wat wij jou bieden:

Kan jij ons helemaal overtuigen van jouw kennen en kunnen, en is jouw persoonlijkheid het missende

puzzelstukje in ons team? Dan bieden wij jou graag een vaste, voltijdse baan (38u/week, ma-vrij).

Wij denken graag mee met onze medewerkers, is een full-time baan voor jou geen optie, dan is een

deeltijdse functie zeker bespreekbaar.

Normaal werken wij steeds vanop kantoor, maar mogelijkheden tot telewerk zijn bespreekbaar.

We bieden je graag een markt-conform loon volgens jouw ervaring en prestaties, aangevuld met extra

legale voordelen. Je komt terecht in een klein team, waar collegialiteit voorop staat, waar je echt ruimte

krijgt voor groei en inspraak. Want bij Voxtra geloven we echt in de kracht van samenwerking. We

hechten ontzettend veel belang aan de input van onze medewerkers, zodat beslissingen kunnen

afgestemd worden met het oog op het comfortabel uitvoeren van de job.

De koffie staat alvast warm, de frisdrank koud. Jouw bureau met zicht op de voorbijvarende boten staat

er nu nog wat eenzaam bij, maar is helemaal klaar om je te ontvangen!



Je schrijft, spreekt en leest vloeiend Nederlands

Je werkt vlot met Office applicaties (Word, Excel, Visio, Outlook, ...)

Je hebt kennis van Exchange Server en Microsoft365 (zowel technisch als administratief)

Je beschikt over een basiskennis Active Directory, serverbeheer en NAS

Je beschikt over een basiskennis netwerkbeheer (internet, firewall, IP-adresseringen,...)

Je kent verschillende VPN types en kan deze configureren

Je bent communicatief, zowel mondeling als schriftelijk

Je bent klantvriendelijk

Je bent oplossingsgericht

Je hebt tonnen geduld

Je werkt steeds gestructureerd

Je bent nieuwsgierig en pro-actief

Je bent discreet

Je bent stipt en nauwkeurig

Jouw profiel:

We lijsten hieronder graag op welke minimumkennis we van jou verwachten, de rest leren we je met veel

plezier! Zolang jij maar ontzettend veel goesting hebt om bij te leren in ICT en VoIP telefonie.

Kennis:

Vaardigheden:

Solliciteren?

En nu is het aan jou!

Wij horen graag hoe jij ons kan helpen, waarom net jij perfect in ons team past en wat jouw drijfveren zijn.

Stuur het antwoord op bovenstaande vragen en je CV naar stephanie@voxtra.be
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