
Verantwoordelijke 
IT Support 

Vacature

Heb je al enkele jaren ervaring in
de IT-sector, meerbepaald in het
ondersteunen van KMO's? 

Solliciteer nu en stuur je CV naar: 

stephanie@voxtra.be
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Versterk jij ons
Team?

Zoek je een nieuwe uitdaging en heb je onwijs veel goesting om
mee met ons je schouders te zetten onder de groei en uitbouw van
ons support- en installatieteam? 

Ben je klaar voor een allround job met verantwoordelijkheid én
met inspraak? 

Jouw missie bestaat eruit ons technisch team van IT support-
medewerkers en installateurs in goede banen te leiden.

IT Support 

Je bent hét aanspreekpunt van het IT Support-team,
organiseert overlegmomenten en plant interventies in.

Aanspreekpunt

Je trekt het niveau van ons technisch team verder omhoog,
waar kennis, service en klantbeleving voorop staan.
Aanvullend verzorg je mee de 2nd line support en voer je
occasioneel interventies on premise uit.

Upgrade Technisch Team
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Aanbod
Voxtra Team & Werkplek

KMO ONDERSTEUNING

VOIP

IT & NETWERK
IT SUPPORT

IT SUPPORT COACHING

Je komt terecht in een ongedwongen werksfeer met TOP-collega’s 
Je komt terecht in een vlakke organisatiestructuur, waar inspraak
vanzelfsprekend is. 
Een aantrekkelijk en compleet loonpakket met extra legale voordelen… 
Een aangename werkomgeving met voldoende parkeermogelijkheden. 
Jouw werkplek met zicht op de voorbijvarende boten staat er nu nog
wat eenzaam bij, maar is helemaal klaar om je te ontvangen!
Een vast contract waarbij het aantal uur per week te bespreken is
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Het gewenste
profiel

Windows PC en serversystemen kennen geen
geheimen meer voor jou!

Je kan tevens volledig zelfstandig Microsoft365
omgevingen opzetten, migreren en deze 
 onderhouden (Exchange, Azure, Sharepoint). 

Customize infrastructure 

Security knowledge 

Ongoing Infrastructure & Management

 Je bent dynamisch en hebt een vernieuwende,
frisse blik op de sector. 

Je bent ontzettend gemotiveerd om als Team tot
oplossingen te komen, het leidinggeven schrikt
jou hierbij niet af. Jij bent iemand die goesting
heeft om mee de schouders te zetten onder de
groei van onze onderneming. 

Je beschikt over een grondige kennis van
netwerken (Internet, DNS, routering, firewall, WiFi

en Wireshark).
 

Je hebt een grondige kennis van databeveiliging
(security- en backupoplossingen) voor KMO’s. 
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Waarom voor
Voxtra kiezen? 

Hoi, ik ben Stéphanie!  

Je komt terecht in een ongedwongen
werksfeer met werkelijk TOP-collega’s ! 

Niet alleen bieden we een vlakke
organisatiestructuur, waar we waarde
en belang hechten aan jouw inbreng,
maar ook vinden we inspraak
vanzelfsprekend binnen ons team.

Een aantrekkelijk en compleet
loonpakket met extra legale
voordelen mag je zéker van ons
verwachten. Wij hebben oog op een vast
contract met bespreekbare uren! 

Verder is er een aangename (en
filevrije!) werkomgeving met voldoende
parkeer-mogelijkheden. 

Jouw werkplek met zicht op de
voorbijvarende boten staat er nu nog
wat eenzaam bij, maar is helemaal klaar
om je te ontvangen! 

 Stéphanie De Mits 

Zaakvoerder / Back Office 

Solliciteer nu : 
stephanie@voxtra.be 


