SERVACO nv te Wevelgem is een onafhankelijk, multidisciplinair en ISO-gecertificeerd
laboratorium dat een 110-tal medewerkers tewerkstelt. Wij spitsen ons toe op verschillende
vakgebieden: milieu, bouw, chemie, chromatografie, leder, textiel en monstername.
Vanuit Wevelgem, Puurs en Hasselt werken wij voornamelijk voor zowel Vlaamse als Waalse
bedrijven. Via de klantspecifieke aanpak weten wij sinds 1973 een waardevolle expertise op te
bouwen en onze klanten diepgaand advies te geven.
Momenteel zijn we voor onze vestiging te WEVELGEM op zoek naar een communicatieve en betrokken (m/v):

ICT VERANTWOORDELIJKE
Taken
Als ICT-verantwoordelijke definieer en onderhoud je de ICT-bedrijfsomgeving. Je werkt vanuit de hoofdzetel in
Wevelgem, maar bent bereid om je sporadisch te verplaatsen naar de andere sites (Puurs, Hasselt) en businessunits (Wetteren).
Je zorgt er voor dat de software, systemen en netwerkomgeving nagenoeg ononderbroken draaien. Je monitort de
ICT-performantie en adviseert management en collega’s.
Verantwoordelijkheden:
• Je neemt het ownership van ICT projecten op: je brengt processen in kaart en vertaalt de noden van
management en medewerkers naar concrete adviezen en IT-oplossingen.
Bij Change-requests schat je de noodzaak in. Je controleert intern ontwikkelde software (Windows en
Android). Je implementeert nieuwe externe software en voert upgrades uit van bestaande software. Je zit
samen met externe partners voor change-trajecten en waakt over een feilloze planning.
• Algemeen systeembeheer: kennis van Windows-servers (alle versies), VMWare, netwerken, switchen (best
practices), VOIP
• Beheer telefonie (telefooncentrale, mobiele telefonie)
• Verdere ontwikkeling van eigen custommade software
Profiel
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een hoger diploma in informatica of gelijkwaardig door ervaring
Je bent stressbestendig, oplossingsgericht en beschikt over een hands-on mentaliteit
Je bent eerder een IT-generalist dan een specialist in één of meerdere domeinen
Je hebt reeds ervaring opgedaan met het aansturen van een klein team of toont potentieel om jouw eerste
stappen in people management te zetten
Je beschikt over een goede kennis van SQL (Oracle, MySQL)
Je beschikt over noties van programmeren met bv. Borland Delphi, Borland C++, VBA

Aanbod
Servaco nv biedt u een uitdagende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief, binnen
een groeiende sector. Naast een aangename werkomgeving in gloednieuwe kantoren, bieden wij een motiverend
salaris, aangevuld met extralegale voordelen en een bedrijfswagen.
Geïnteresseerd?
Stuur dan uw cv met begeleidende brief naar Servaco nv, t.a.v. Dhr. Gregory Clarysse, Vlamingstraat 19, 8560
Wevelgem of per mail naar personeel02@servaco.be . Sollicitaties worden discreet behandeld.

