IT/Netwerkbeheerder
Bedrijf
Bij het horen van de firmanaam PVS nv zal er bij velen misschien niet meteen een belletje
rinkelen. Op internationaal vlak staan we steeds bekend als een van werelds meest
innoverende audio bedrijven. Ons familiebedrijf dat al sinds de jaren 80 industriële en
professionele geluidsinstallaties aanbiedt heeft een sterke passie voor geluid. De firma is over
de loop der jaren gegroeid van winkel tot groothandel en van groothandel tot fabrikant en
oprichter van de merken AUDAC, Caymon en Procab.
Maar ook vandaag nog is het verhaal van PVS een groeiverhaal. Met bovenstaande merken
zijn we op dit moment actief in meer dan 82 landen, dit alles doen we momenteel met een
hecht team van 45 mensen. De komende maanden en jaren willen we ons personeelsbestand
aardig uitbreiden om de explosieve groei van de laatste (en komende) jaren op te vangen,
echter zonder afbreuk te doen aan de ongedwongen en vriendschappelijke sfeer die onze
werkplek kenmerkt. Word jij onze nieuwe collega?

Functie
U bent het aanspreekpunt voor alle IT gerelateerde vragen binnen het bedrijf. Tevens bent u
verantwoordelijk voor het opzetten, beheren en aankopen van de IT- infrastructuur en het
bedrijfsnetwerk. U werkt nauw samen met u collega’s en coördineert potentiële toeleveranciers.

Vereisten
-

U spreekt vloeiend Nederlands, Engels.

-

U beschikt over een diploma, graduaat of hoger.

-

U werkt ordelijk, precies en beschikt over goede organisatorische eigenschappen.

-

U getuigt van een goede teamspirit.

-

U bent stressbestendig, flexibel, communicatief en kunt autonoom werken.

-

U hebt ervaring met Windows servers, Active directory, Windows terminal Server, Microsoft
SQL Server en virtualisatie.

-

U een brede kennis omtrent netwerken en TCP/IP.

-

U beschikt over goede kennis van ERP software.

-

Kennis van Microsoft Dynamics NAV is een pluspunt.

-

Kennis van VOIP/PBX is een pluspunt.

Tewerkstelling
PVS biedt u een uitdagende en boeiende job waarbij autonomie en verantwoordelijkheid
centraal staan. Naast een gevarieerde job en een competitief salaris bieden wij jou de kans
om deel uit te maken van het groeiverhaal dat PVS vandaag de dag is. Doorgroei -en
leermogelijkheden behoren dan ook zeker tot de mogelijkheden.

Contact
Tom Van de Sande
Veldstraat 99 / 3500 Hasselt
cv@pvs4you.com

