
JUNIOR SYSTEM ENGINEER (M/V)

www.ava.be

Alles om je talent groot te maken
 

Voor onze hoofdzetel te Temse zijn wij op zoek naar een:

 

 

Jouw takenpakket

Een IT-georiënteerde opleiding is een pluspunt. 

Een gezonde interesse in IT, computers en software toepassingen. 

Kennis van Windows 2016, Hyper-V, Office, Netwerk (basis).

Je bent spontaan en een kei in organiseren.

Je bent hulpvaardig, oplossingsgericht en stressbestendig. 

Je bent perfect in staat om hoofdzaken te onderscheiden van bijzaken en zo prioriteiten te stellen.

Wanneer nodig ben je bereid tot bijscholing. 

Jouw moedertaal is Nederlands en je kan je goed uitdrukken in het Frans.

Je bent flexibel naar werktijden toe.

Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

We bieden:

Klaar om er iets van te maken?
Stuur jouw kandidatuur met motivatiebrief en referentie ‘Junior System Engineer’ ter attentie van de heer Philip Beyers, 
Kapelanielaan 6, 9140 Temse, email: philipbeyers@ava.be

Jouw kwaliteiten

AVA papierwaren is een toonaangevende retailer van school- en 
bureelartikelen, decoratie- en horecamateriaal, seizoensartikelen,
feestversiering, tafelbekleding en zoveel meer. De 50 winkels en 
de horecaklanten over heel België en Luxemburg sturen we aan
vanuit ons hoofdkantoor te Temse, waar ook het productiecentrum
is gelegen.

Je bent het aanspreekpunt voor de interne AVA gebruikers van de IT-systemen, zowel remote als
on-site. Je onderneemt acties om problemen en vragen van de eindgebruikers op te lossen.

Je staat in voor de continuïteit, het onderhoud en de optimalisatie van de systemen.

Je bekijkt de binnengekomen aanvragen en geeft ondersteuning aan de gebruikers. Voor de regis-
tratie en opvolging werk je in een ticketing systeem.

Op termijn kan je worden ingeschakeld om interne opleidingen te geven over ons ERP systeem,
kassa-oplossingen, office programma’ s...

Tot slot stel je HOW TO’ s en interne handleidingen op in begrijpbare taal zodat de eindgebruiker zelf
een aantal zaken kan checken en oplossen zonder beroep te doen op de helpdesk.

Een boeiende en uitdagende job in een financieel gezond groeibedrijf. 

Een afwisselende job die je op zelfstandige wijze kan uitoefenen. 

De mogelijkheid om ervaring op te doen in een complexe IT omgeving met moderne 
technologieën, multi-sites en cloudoplossingen.

Je kan rekenen op een competitief salaris met extralegale voordelen.


