
 

 

Voor het Brusselse Gewest is VIVAQUA op zoek naar een 

SYSTEEMBEHEERDER (M/V/X) 
Als startbaanovereenkomst 

 

DE FUNCTIE 

In het departement Informatica en met uw collega’s van het team Infrastructure zorgt u ervoor dat de centrale 
systemen (servers, opslag, netwerk, beveiliging, …) operationeel zijn en blijven. 
Uw belangrijkste taken zijn: 

• de verschillende infrastructuurcomponenten die nodig zijn om de activiteiten van VIVAQUA te ondersteunen, 
ontwerpen, implementeren, exploiteren en onderhouden 

• de aanpak voor de validatie van de componenten bepalen en de tests uitvoeren 

• documenteren en de technische kennis en documentatie onderhouden 

• zorgen voor het infrastructuurgedeelte van de toepassingsprojecten en meewerken aan de opmaak van 
bestekken 

• voor een goede relatie met de partners zorgen in het kader van projecten of operationele taken en de 
voorgestelde oplossingen evalueren/in vraag durven te stellen 

• voor een technologische monitoring zorgen om nieuwe interessante oplossingen voor VIVAQUA te vinden 

• bijdragen aan de goede organisatie van het werk ter ondersteuning van de verantwoordelijke  
 

UW PROFIEL 

• U bent in het bezit van een diploma van het hoger secundair onderwijs of een bachelordiploma informatica 

• U hebt 3 jaar ervaring (bachelordiploma) tot 6 jaar ervaring (hoger secundair onderwijs) in systeem- en 
netwerkbeheer 

• U hebt ITIL-kennis en/of een ITIL-certificaat 

• U hebt goede kennis van netwerken en beveiliging, virtualiseringstechnologieën (VMWare), opslag- (SAN) 
en back-upoplossingen, Windows- (Active directory, GPO, enz.), Azure- en Exchange-omgevingen  

• U kunt goed overweg met kantoorsoftware: Word, Excel, PowerPoint, Visio en Outlook 

• U hebt een goede kennis van het Engels 

• U bent maximaal 25 jaar (reglementering inzake startbaanovereenkomsten) 
 

UW TROEVEN 

• U geeft blijk van teamgeest en zin voor samenwerking 

• U werkt resultaatgericht en denkt probleemoplossend 

• U hebt een goed aanpassingsvermogen 

• U werkt zelfstandig, methodisch, nauwkeurig, proactief en vooruitziend en hebt goede communicatieve 
vaardigheden 

 

ONS AANBOD 

• Startbaanovereenkomst van 12 maanden (verlengbaar met 12 maanden) met een brutomaandloon van 
minimaal 2 889 euro (basisbarema) 

• De mogelijkheid om een overeenkomst van onbepaalde duur te verkrijgen 

• Extralegale voordelen (maaltijdcheques en tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten) 

 

DE AANWERVINGSPROCEDURE 

U wordt aangeworven op basis van de screening van uw cv en van de resultaten van het gesprek met een HR-
medewerker en de verantwoordelijke voor de betrokken dienst 

 

GEÏNTERESSEERD? 

Bezorg ons dan uw kandidatuur, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma via onze website: 
https://jobs.vivaqua.be 

 

https://jobs.vivaqua.be/

