K-Force werft een Cloud System Engineer (Fulltime) aan
K-Focre is een dynamische, onafhankelijke en gevestigde waarde binnen de wereld van IT & Telecom.
Wij zijn een bloeiende onderneming met een bedrijfscultuur die draait rond maximale betrokkenheid, flexibiliteit en
ruime doorgroeimogelijkheden voor onze medewerkers.
K-Force werd in 2000 opgericht door huidig general manager Kurt Everaerts. Momenteel bestaat onze organisatie uit
een team van 16 geweldige werknemers. Wij zetten sterk in op het bieden van service voor onze klanten en werken op
maat om elke klant snel en efficiënt te helpen.
Onze onderneming is steeds op zoek naar nieuwe medewerkers. Wij verwelkomen graag enthousiaste, getalenteerde
en professionele IT’ers! De nieuwe Cloud System Engineer zal het Cloud-team van K-Force mee versterken en
uitbouwen.

wat houdt de job in?



Samen met je collega’s sta je in voor
het onderhoud van onze Cloud oplossingen.



Tweede- en derdelijns
eindgebruikersondersteuning.



Je volgt van begin tot eind projecten op, waarbij je
meedenkt met je collega’s over design en toepassing.



Probleemoplossing wordt afgewisseld
met boeiende (cloud) projecten.



Mee instaan voor de technische uitvoering tot en met
de oplevering bij de klant.

Je werkt graag samen aan projecten, en bent een collega waarop we kunnen bouwen.
Projecten succesvol tot een goed einde brengen, daar vlot over communiceren met klanten en collega’s zijn zaken
die je interesseren en waar je graag dagelijks mee bezig bent. Je gaat nauwkeurig te werk en weet alles structureel te
organiseren. Je weet ook hoe je moet omgaan met een gezonde dosis stress. Je bent specifiek geboeid door Cloud
toepassingen. Je bent en blijft op de hoogte over alle nieuwe ontwikkelingen en kansen die er rond Cloud oplossingen
zijn en ziet wat deze kansen voor onze organisatie kunnen betekenen.

wat verwachten wij qua kennis en opleiding?

aanbod

Je behaalde een erkend diploma Informatica en/of hebt reeds
enkele jaren ervaring in ICT-infrastructuurprojecten.Daarnaast
heb je een erg goede kennis van:

Je maakt deel uit van een gedreven en jong team.

•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Windows Server-familie (inclusief Active Directory
en DNS)
Microsoft Exchange
Microsoft Office 365
Sharepoint (is een pluspunt)
Microsoft Azure (is een pluspunt)
Goede kennis van TCP/IP networking, switching, routing en
VLAN
Citrix XenApp, Microsoft Remote Desktop Services
Je hebt goede kennis mbt Network Security.

Extra behaalde diploma’s of certificaten van meerdere van deze
producten zijn een groot pluspunt.

We bieden je de mogelijkheid om jouw kennis en
expertise uit te breiden binnen een professionele en
interessante werkomgeving.
Je krijgt een aantrekkelijk marktconform loon, aangevuld
met extralegale voordelen.
K-Force heeft een bedrijfsklimaat waarin elke
medewerker wordt gewaardeerd en de mogelijkheid
krijgt om zich te ontplooien en bij te scholen.

hoe solliciteren?
Interesse in deze job bij K-Force? Stuur je CV,
motivatiebrief en een kopie van je diploma’s naar
isabelle@k-force.be.
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