Wij zoeken voor voltijdse aanwerving voor onbepaalde duur een

_IT-coördinator (m/v)

Dijledal is de grootste sociale huisvestingsmaatschappij van
Vlaams-Brabant.
Wij beheren en
verhuren meer dan 3200
wooneenheden in Leuven en
omstreken.

_Hoe solliciteren?
Stuur je CV en
sollicitatiebrief vóór
21 november naar Dijledal,
Vaartkom 1 B te 3000
Leuven ter attentie van
Carine Morren of mail naar

vacature@dijledal.be

Voor meer info en het verkrijgen van de
volledige functiebeschrijving
kan je ons ook
telefonisch bereiken:
016/25.24.15

_Profiel:
•
Diploma Hoger Onderwijs korte type (A1, professionele bachelor)
of gelijkwaardig door ervaring
•
Kennis en onderhoud van SQL en Oracle bereid je hierin te verdiepen
•
Kennis van het beheer van de Office365 – omgeving
•
Kennis van het beheer en onderhoud van servers, VM ware, netwerkconfiguraties en firewalls
•
Sterke interesse in IT en volgt steeds de laatste hardware en
software trends op de voet
•
Export van gegevens uit database

_Taken:
•
Je bent de schakel tussen onze softwareleveranciers en de rest
van onze werknemers, je zorgt voor de nodige updates van onze
software
•
Je zorgt voor de continuïteit van onze systemen en applicaties
•
Je staat in voor het onderhoud, de updates en de beveiliging van
de servers, netwerkapparatuur en andere hardware
•
Je staat in voor het beheer van onze Office 365 omgeving
•
Je doet installaties van nieuwe hardware en software
•
Je beheert ons interne netwerk en zorgt ervoor dat iedereen
steeds online is
•
Je behandelt de vragen en problemen van collega's en helpt hen
zo goed mogelijk op weg, je zorgt ervoor dat de downtime tot een
minimum beperkt blijft
•
Je zorgt ervoor dat de projecten inzake digitalisatie op rolletjes
lopen
_Wij bieden:
•
een voltijdse functie
•
een contract van onbepaalde duur
•
een werkweek van 37,5u
•
competitief brutosalaris (overname van maximum 15 jaar anciënniteit om barema te bepalen)
•
maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag
•
ziekte- en hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, 13de
maand, aanvullende ziekteverzekering
•
Extralegale dagen verlof

