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SYNTRA Limburg is één van de grootste opleidingsverstrekkers in Limburg en kent de laatste
jaren een sterke groei. Jaarlijks vinden meer dan 25.000 cursisten de weg naar één van onze
campussen in Genk, Hasselt, Neerpelt, Maaseik, Tongeren, Tessenderlo of Geel. De grote
sterkte van SYNTRA Limburg zijn onze praktijkgerichte opleidingen.
Omdat SYNTRA Limburg zijn processen zo veel mogelijk tracht te optimaliseren en wil inzetten
op dienstverlening naar de klant toe is recentelijk het volledige administratieve software
platform vervangen. Dit schept aanzienlijk meer mogelijkheden naar procesautomatisatie,
rapportage, integratie en datamining maar brengt tegelijk allerhande nieuwe IT-technische
uitdagingen met zich mee.
Om dit nieuwe platform optimaal te laten renderen en het team te versterken zijn we dan ook
op zoek naar een:

Junior IT - medewerker
FUNCTIEOMSCHRIJVING:
Als Junior IT medewerker sta je in voor het:
 schrijven van SQL query’s en scripts voor rapportage en marketing doeleinden
 ontwikkelen van integraties tussen verschillende externe platformen en de interne
applicaties
 bouwen van nieuwe automatisaties boven op de bestaande software
 bouwen van campagnes voor administratie en marketing op ons
communicatieplatform
 dagdagelijks management van de IT omgeving (servermanagement, hardware,
software, …)
Als Junior IT medewerker rapporteer je aan de stafmedewerker IT en de directie. Je
werkt op de hoofdzetel, van maandag tot vrijdag, tijdens de kantooruren.

PROFIEL:
Je hebt een bachelor diploma “toegepaste informatica”, waarbij volgende technisch
kennis een vereiste is:
 goede kennis van MS SQL Server (SSRS en SSAS zijn een pluspunt)
 goede kennis van C#, .NET, WCF
 kennis van HTML, CSS, JavaScript, jQuery
 basiskennis van en vooral interesse in Windows server 2012, Windows 7,8, Active
Directory, GPO, GPP, Exchange Server
 notie van VMWare ESX & vContainer zijn een plus
 kennis van Dynamics CRM, xRM, NAV of SCRIBE is eveneens een pluspunt
Gemotiveerde schoolverlaters komen zeker in aanmerking.
Verder blink je uit als teamplayer, je bent zeer communicatief met een hands-on
mentaliteit en je bent bijzonder leergierig.
Wij verwachten van alle medewerkers dat zij ondernemend zijn, initiatief tonen en zelf
prioriteiten kunnen stellen.

AANBOD:
Wij bieden jou naast een uitdagende functie een contract voor onbepaalde duur,
jobbegeleiding en een competitief salarispakket met extra legale voordelen. Je komt terecht in
een gemotiveerd team waar een aangename werksfeer heerst. Je krijgt de kans om met
talentvolle mensen samen te werken waardoor je op verschillende terreinen vaardigheden
ontwikkelt. De volgende waarden vatten samen waar SYNTRA Limburg voor staat:
ondernemend en creatief, klantgericht professionalisme, kostenbewust, open communicatie en
samenwerking.
KANDIDATUREN: Stuur bij voorkeur per mail je motivatiebrief met uitgebreid curriculum vitae
voor 11 mei 2015 naar: SYNTRA LIMBURG – hoofdzetel - Herkenrodestraat 20 – 3600 Genk
t.a.v. Elly Bortels, stafmedewerker HR – elly.bortels@syntra-limburg.be

