Mathys® en Rust-Oleum® zijn sterke verfmerken die behoren tot de groep RPM® International, een groeiende beursgenoteerde
Amerikaanse onderneming. Verkoop en distributie van de verfproducten gebeurt via een uitgebreid netwerk van o.a.
verfgroothandels en distributeurs naar zowel de professionele als consumentenmarkt. Ter ondersteuning van ons Team in
Zelem, nabij Diest, zijn wij op zoek naar een:

IT- support Medewerker (M/V)
Zoek jij een uitdagende job in de ICT, waarbij beschikbaar
heid van systemen en support naar eindgebruikers centraal
staat? Dan ben jij onze versterking binnen de IT groep van
Rust-Oleum Europe.
Als IT support medewerker ben je (mede) verantwoordelijk
voor het beheer van onze diverse omgevingen, gaande
van Vmware, Win OS 2008/2012/2016/2019 tot AS400 en
win8,win10 werkplaatsen. Hiernaast zal je ook te maken
krijgen met Dell netwerken en Avaya als Voip centrale.
Heb je naast deze systeemkennis ook nog ervaring in de
programmeertalen Java en RPG is dit een pluspunt.
Je zal (mede) instaan voor de support van onze gebruikers
welke in Belgie, Nederland, Frankrijk, Duitsland en UK
gebaseerd zijn. Jijzelf zal te werk gesteld worden in Zelem –
Belgie. Doch zal je ook geregeld naar ons filiaal in Den Bosch
(Nederland) moeten gaan.
Functie:
• Support van de eindgebruikers (1ste en 2de lijns),
dit op diverse vlakken, oa
	-	Netwerk
	-	Exchange/Outlook
	-	 AS400 – JDEdwards
	-	 Java development (inhouse ontwikkeling :
		 WMS + production software)
	-	 AVAYA telefonie
	-	 Win10/win8 clients
	-	 VMWare (desktop & servers)
• Beheer van de dagelijkse werkzaamheden zoals backup,
nazien logbestanden, enz
• Beheer van diverse OS 2008/2012/2016/2019 servers
• Beheer van de IT-assets
• Beheer van MS SQL 2008/2012/…
• Beheer van Oracle databases

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23

3545 Zelem

Wat vragen wij aan kennis / opleiding ?
• A1 informatica (schoolverlater of maximaal 1 à 3 jaar
werkervaring)
• Kennis van Windows 8/10
• Kennis van Windows 2008/2012/2016/2019 server
• Basiskennis netwerken en mailsystemen
• Kennis van dell netwerken (optioneel)
• Kennis van Avaya Voip systeem (optioneel)
• Kennis van Exchange (optioneel)
• Kennis van AS400 (optioneel)
• Kennis van RPG &/of Java (aangeraden)
• Basis ERP kennis, bij voorkeur JDEdwards (optioneel)
• Kennis Sharepoint (optioneel)
• Kennis van VMWare (aangeraden)
• Kennis van VB/Acces/... ontwikkeltools (optioneel)
• Talenkennis : Nederlands / Engels / Frans
• Bij voorkeur woonachtig in de regio Halen/Zelem/Diest/
Antwerpen
Wat kan je verwachten ?
• Aangename Internationale werkomgeving
• Conform salaris en voordelen
• Ondersteuning/coaching
• Doorgroei naar projectontwikkelingen en
uitvoering ervan
• Werken met up-to-date platforms en
opleidings mogelijkheden

Interesse?
Stuur je C.V. en motivatie per e-mail naar
vacature@ro-m.com.

Belgium

+32(0)13 46 02 00

+32(0)13 46 02 01

