Service Engineer Telecom en ICT Gent - Brussel (m/v)
Regio Gent-Brussel
Bedrijfsprofiel
LICOM BVBA, gevestigd in een nieuwe businessomgeving in BRUGGE, is een vaste partner
voor telecominfrastructuur bij professionele klanten (bedrijven, overheidsinstellingen …).
Licom biedt totaaloplossingen in vaste en mobiele communicatie voor zowel klassieke als
VoIP en Hosted telefonie.
Functieprofiel
Om de sterke expansie in goede banen te leiden, wenst Licom haar team op korte termijn uit
te breiden met een bijkomende kracht voor de buitendienst in de regio Gent-Brussel. Na een
grondige opleiding zal je hun technisch serviceteam versterken op de buitendienst. Je bent
mede verantwoordelijk voor de installatie van telefoniesystemen, zowel klassiek, Voice over
IP en Hosted. Je doet dit zowel individueel als in teamverband.
Functie eisen
Je genoot een hogere technische opleiding, bachelor ICT of gelijkwaardig door ervaring.
Daarnaast getuig je van een sterke interesse voor informaticatoepassingen (software,
netwerken, multimedia …). Je bent praktisch en “hands-on” en houdt van klantencontacten.
Verder ben je communicatief vaardig en dienstverlenend ingesteld. Kennis van de Franse
taal is een must. Kennis van telefonie (ISDN/VoIP/SIP) is een pluspunt.
Aanbod
Een grondige opleiding en geregelde bijscholing in geavanceerde telecomtoepassingen
wordt voorzien, alsook afwisselende en uitdagende functies waarin je continu evolueert. Je
komt terecht in een professionele organisatie met een jonge teamspirit en een gezond
bedrijf met realistische groeiambities. Licom biedt een aantrekkelijk bespreekbaar salaris,
voordelen en een dienstwagen.

Contactpersoon: Toon van Lier, toon@licom.be, Tel. 050/45 78 00

Service Engineer Telecom en ICT Brugge (m/v)
Regio Brugge
Bedrijfsprofiel
LICOM BVBA, gevestigd in een nieuwe businessomgeving in BRUGGE, is een vaste partner
voor telecominfrastructuur bij professionele klanten (bedrijven, overheidsinstellingen …).
Licom biedt totaaloplossingen in vaste en mobiele communicatie voor zowel klassieke als
VoIP en Hosted telefonie.
Functieprofiel
Om de sterke expansie in goede banen te leiden, wenst Licom haar team op korte termijn uit
te breiden met een bijkomende kracht voor de buitendienst vanuit hun kantoor te Brugge.
Na een grondige opleiding zal je hun technisch serviceteam versterken op de buitendienst.
Je bent mede verantwoordelijk voor de installatie van telefoniesystemen, zowel klassiek,
Voice over IP en Hosted. Je doet dit zowel individueel als in teamverband.
Functie eisen
Je genoot een hogere technische opleiding, bachelor ICT of gelijkwaardig door ervaring.
Daarnaast getuig je van een sterke interesse voor informaticatoepassingen (software,
netwerken, multimedia …). Je bent praktisch en “hands-on” en houdt van klantencontacten.
Verder ben je communicatief vaardig en dienstverlenend ingesteld. Kennis van de Franse
taal is een must. Kennis van telefonie (ISDN/VoIP/SIP) is een pluspunt.
Aanbod
Een grondige opleiding en geregelde bijscholing in geavanceerde telecomtoepassingen
wordt voorzien, alsook afwisselende en uitdagende functies waarin je continu evolueert. Je
komt terecht in een professionele organisatie met een jonge teamspirit en een gezond
bedrijf met realistische groeiambities. Licom biedt een aantrekkelijk bespreekbaar salaris,
voordelen en een dienstwagen.

Contactpersoon: Toon van Lier, toon@licom.be, Tel. 050/45 78 00

