
Jouw profiel

Je bent afgestudeerd als systeembeheerder of gelijkwaardig door ervaring en de juiste motivatie.
Je bent geïnteresseerd in VoIP telefonie en wil hier graag over bijleren.
Je steekt graag de handen uit de mouwen en hecht belang aan planning, structuur en het
bijhouden van de administratie er rond. Eindgebruikers helpen en uitleg geven over het gebruik
van hun apparatuur schrikt jou niet af. Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, gaat zelfstandig
te werk, je bent stipt en nauwkeurig, discreet, betrouwbaar én oplossingsgericht.

Ben je schoolverlater of heb je nog niet veel werkervaring, ook dan kom je zeker in aanmerking!

Over ons

Voxtra is een totaalpartner in professionele IT- en telefonie oplossingen op maat van KMO's.
Samen met onze klanten gaan we op zoek naar hoe we hun bereikbaarheid kunnen
optimaliseren en integreren in hun onderneming.  We zijn een familiaal bedrijf met grootse
dromen, gevestigd in de rand rond Gent en zijn operationeel over heel Vlaanderen. Met een
professionele maar toch persoonlijke aanpak naar onze klanten en medewerkers ambiëren we
steeds een lange-termijnrelatie en dragen we de kwaliteit van onze producten diensten hoog in
het vaandel.

System Engineer met interesse in VoIP

Voxtra

Gent Vast contract, onbepaalde duur, voltijds

Functieomschrijving

Samen met je collega's sta je in voor de dagelijkse controle van onze eigen systemen en die van
de klanten. Afwisselend bereid je installaties van klanten voor op kantoor en plaats en
configureer je ze ter plaatse. Je verzorgt mee de support dienst en helpt de klanten telefonisch,
via mail of on-site.
Je krijgt de kans om nieuwe technologieën of producten te onderzoeken en te testen d.m.v.
zelfstudie en/of opleiding.

Ons aanbod

Vaste, voltijdse en uitdagende job voor onbepaalde duur (deeltijds bespreekbaar), volgens
kantooruren, eerlijk salaris volgens ervaring en prestaties. 
Je komt terecht in een tof team met ruimte voor groei en inspraak.

Jouw reactie

Ben je enthousiast en kan je niet wachten om met ons kennis te maken?
Stuur dan vandaag nog jouw motivatiebrief en CV naar stephanie@voxtra.be
Bezoek zeker ook eens onze website www.voxtra.be en leer alvast ons en onze klanten kennen.


