
IT System Engineer 

 

Functieomschrijvin 

Responsibilities 

• Maintenance and management of the complete computer-and serverpark and network of ICsense 

• Linux workstations 

• Mac computers 

• Windows workstations 

• Back-up management 

• Give internal IT user support 

• Work on IT process improvement projects and maintain documentation up to date 

• Take ownership of different parts of the IT infrastructure 

Bijlage: it-system-engineer.pdf 

Profiel 

Competences 

• You are a dynamic and highly motivated IT professional with at least 5 years of experience in IT 

infrastructure management and support 

• You have a Bachelor degree in informatics or higher You have 3 to 5 years of experience in Active 

Directory. You have at least 3 years of experience in Linux. Experience with Microsoft Exchange is a 

plus. 

• You have knowledge of networking and security 

• You have knowledge of backup technologies and strategies 

• You are fluent in English, both written and spoken. 

• You have strong organisational and prioritization skills 

• You are a pro-active problem solver with a hands-on approach 

Jobgerelateerde competenties 

• Hulpsystemen voor toezicht, beveiliging en beheer van de informatica infrastructuur opzetten 

• Technische beheerprocedures, gebruiks- en veiligheidsprocedures van de informatica 

infrastructuur opstellen 

• Storingen, incidenten en onregelmatigheden identificeren Een diagnose stellen en corrigerende 

maatregelen toepassen 

• Prestaties van het informatiesysteem analyseren Maatregelen voorstellen voor de verbetering van 

de kwaliteit, de veiligheid en de productiviteit 

• Toegangsrechten bepalen en opvolgen naargelang de karakteristieken van de gebruikers of de 

diensten 

• De informatica-infrastructuur selecteren of installeren (software, hardware, ...)  

• Onderhoudsinterventies op gebruikersinfrastructuur van op afstand uitvoeren De 

technische,economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren 

• Scripts opstellen of integreren 



• De configuratie en architectuur van de informatiesystemen opvolgen en bijwerken naargelang de 

ontwikkelingen 

• Toekennen en ter beschikking stellen van software en netwerkinfrastructuur (toewijzing, nieuwe 

toewijzing) 

• Ontwikkelingsteams, informaticaproductieteams of gebruikers adviseren en bijstaan bij de keuze 

en toepassing van technische oplossingen 

Persoonsgebonden competenties 

• Klantgerichtheid  

• Zelfstandig werken 

• Contactvaardig zijn 

• Omgaan met stress 

• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 

• Zin voor nauwkeurigheid hebben 

• Samenwerken als hecht team 

• Leervermogen hebben 

Aanbod 

Our offer 

• An attractive salary package with a variety of extra benefits. 

• A stimulating and pleasant working environment with regular team activities. 

• A financial healthy company with growth potential. 

• Possibility to continuous learn and grow through in-house and external trainings. 

 Plaats tewerkstelling  

ICSENSE 

Gaston Geenslaan 14 3001 HEVERLEE 

Toon op kaart 

 

Vereiste studies  

Prof. bach. Elektronica – ICT/Prof. bach. Elektronica - ICT  

 

Talenkennis 
• Nederlands (zeer goed)/Engels (zeer goed) 

 

Werkervaring 

 Minstens 5 jaar ervaring 

Contract 

Vaste Job 

Contract van onbepaalde duur 

Voltijds 


