SOLLICITEREN

DAVO Group – Voice engineer

Op zoek naar een voice engineer
In deze boeiende, technische functie, ben je verantwoordelijk voor het
installeren van telefooncentrales (cloud & on premise).
Deze activiteit wordt verder aangevuld met het opzetten van kleine en
middelgrote datanetwerken wat deze functie variërend maakt.
Heel af en toe dien je als ondersteuning op onze helpdesk.
Bij een installatie sta je de klant met raad en daad bij. Dit kan onder de vorm
van een usertraining en/of geef je met jouw ervaring tips hoe de klant zijn
telefoniesysteem ten volle tot zijn recht kan laten komen.
LAN, WAN en/of WLAN netwerk ontwerpen, opbouwen, configureren.
Je rapporteert aan de operations manager.

Wat wordt er van jou verwacht?
Gepassioneerd, analytisch, empathisch, resultaatgericht, ambitieus en
nieuwsgierig
Een verbinder van mens, business, informatie en techniek
Afgeronde bachelor-opleiding of een ervaring waar we naar op kijken
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring of de ambitie en potentie om voice
experte zijn
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Wat bieden wij jou aan?
De usuals, je kent ze wel, marktconform loon, bedrijfwagen met tankkaart,
GSM abonnement, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering (één van de
beste van België weliswaar),.... . Allemaal belangrijk om in jouw
basisbehoeften te voorzien maar DAVO Group streeft naar meer.
Erkenning, richting en een veilig werkklimaat.
Bij DAVO Group krijg je alle ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling.
Tijdens de eerste kennismaking kijken wij samen al naar jouw wensen,
groeimogelijkheden en welke ervaring je wilt opdoen. Dankzij onze eigen
academy, bieden we jou een speciaal opleidingsprogramma aan op maat.
Waar je bínnen werktijd alle ruimte voor krijgt.

We snappen dat je afwisseling wilt. En opdrachten die écht bij je passen.
Daarom wordt er gekeken naar wie jij bent. Wat jouw interesses en
kwaliteiten zijn.
#totallyDAVOted collega’s! Die heb je niet alleen bij jouw klant op
locatie, maar ook binnen DAVO Group zelf. #totallyDAVOted als ze zijn,
geven ze je alle begeleiding die je nodig hebt, en staan ze altijd voor je
klaar als je even wil sparren.
En leuke extra's: Ga je verhuizen of heb je een nieuwe salon gekocht, dan
kan je onze verhuiscamionette gebruiken. Een feestje thuis? Dan hebben wij
partytafels ter beschikking. Verder voorzien we dagelijks verse soep van
Soeperman Jan, en kan je grabbelen uit onze fruitbox.
Let's get #totallyDAVOted
1. Geef aan dat je wilt kennismaken
Benieuwd naar DAVO Group als werkgever? Geïnteresseerd in één van onze
posities? We geven je graag antwoord op al je vragen. Het enige wat je hoeft te
doen is het kennismakingsformulier in te vullen om contact op te nemen. Maar je
mag natuurlijk ook altijd direct bellen met Suzan.
2. Telefonische kennismaking
3. DAVO fitting
Tijdens deze vrijblijvende kennismaking geeft Suzan jou een beeld van de
doelstellingen, structuur, cultuur en bestaansredenen van DAVO Group. We leren
elkaar kennen. Zo kan jij ook nagaan of ons verhaal fit met jouw persoonlijke
doelstellingen en verwachtingen.
4. Competentiegesprek met collega en CEO
Hebben we een match, dan dienen we ook te polsen naar jouw kennis rond
netwerkinfrastructuur. Jouw kennis en competenties dienen complimentair te zijn
met deze van jouw toekomstige collega's.
5. AVW-gesprek en aanbieding
Tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek maak we afspraken over je salaris en je
secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een hospitalisatie, wagen,
maaltijdcheques, en het aantal te werken uren.
6. Welkom!
http://www.davogroup.be/

