Warsco Units, gevestigd te Genk, is een familiebedrijf met een rijke geschiedenis van meer dan veertig jaar. Ondertussen
zijn wij uitgegroeid tot een veelzijdige speler op de markt van de tijdelijke en semi-permanente huisvesting : wij maken
“units”. Onze activiteit bestaat uit de productie, verhuur, verkoop alsook de plaatsing van deze bouwstenen. Hiervoor
hebben wij een uitgebreid machine- en voertuigenpark ter beschikking en investeren wij steeds in innovatieve nieuwe
technieken en machines. Door onze sterke groei en professionalisering zijn wij op zoek naar bekwame en aangename
collega’s:

Allround IT medewerker (m/v)

Een greep uit jouw takenpakket
Je ondersteunt de IT-verantwoordelijke met de volledige flow in de onderneming en helpt je collega’s met het oplossen
van dagelijkse vragen of problemen. Dit kan gaan van “help mijn printer doet het niet!?” tot complexere programmatieen softwareproblemen. Je stelt handleidingen op voor eindgebruikers en helpt mee interne opleidingen geven aan je eigen
collega’s.
Je bent actief betrokken bij het verdere deployment van SAP Bydesign in de onderneming;
- Onderhoud en opvolging
- MasterData multilinguaal maken
- Nieuwe flows (OCI en EDI) uittesten en introduceren
- 3th-party apps uitdenken/ontwikkelen
Daarnaast sta je in voor de continuïteit van de IT-infrastructuur en help je bij verschillende IT-projecten; installatie van
computers en machines, mobile devices managen, telefonie, Microsoft Teams,… Wij werken met Office 365 en operating
systems (iOS, OSX, Windows 7 en 10). Andere taken zoals foto’s en video’s maken/monteren/bewerken en het beheer
van social media kunnen ook voorkomen in je nieuwe job.
Jouw talent
Jouw analytische geest, heeft een geel kantje (cfr. Insights discovery). Je hebt het talent om gebruikers /collega’s echt te
helpen. Je houdt ervan kennis te laten doorstromen en wordt ook graag zelf uitgedaagd.
-

Basiskennis netwerk (DNS, DHCP, TCP/IP, LAN, WAN,…)
Kennis en ervaring in het gebruik van SAP en business-flows is een groot pluspunt
NL/ENG/ (FR/DUI pluspunt)
Flexibiliteit en drive
Vlot in team werken, maar tegelijk ook zelfstandig
Grote verantwoordelijkheidszin
Creatief zijn is een plus
Sterke oplossing- en resultaatgerichtheid

Jouw aanbod
✓ Bij Warsco Units kom je terecht in een groep van gedreven en betrokken collega’s;
✓ Warsco Units is de ideale plaats om je talenten te ontwikkelen;
✓ We zijn een bedrijf in volle groei met ruime mogelijkheden tot eigen initiatief en verantwoordelijkheid;
✓ Wij bieden een aantrekkelijk salarispakket dat overeenstemt met je ervaring.

INTERESSE?

Stuur je CV en een korte motivatie naar personeel@warsco.be

