Jr IT Assistant M/V
TBWA Group is één van de meest geïntegreerde communicatiebureaus in België
(Brussel/Elsene). We geloven sterk in de kracht van verschillende communicatiedisciplines en
hebben de voorbije jaren hard geïnvesteerd in verschillende expert brands in ons bureau. We
geloven dat creativiteit bijdraagt tot het succes van onze klanten. We zijn trots om te werken
voor Telenet, KBC, MINI, Mc Donald’s, PlayStation, Albert Heijn, Bpost, …
Ons IT departement zorgt voor een state-of-the-art IT infrastructuur en servicet alle collega’s op
vlak van hard- en software en dit binnen een internationale context. Als Jr IT Assistant sta je in
voor de technische ondersteuning en het onderhoud van het computerpark en de verschillende
applicaties. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor onze IT Helpdesk.

We zoeken een Jr IT Assistant die goesting heeft om in een creatieve
omgeving collega’s te servicen
Je job
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor je collega’s met betrekking tot een breed
gamma aan hard- en software problemen
• Je staat mee in voor de implementatie en aanpassingen van de systemen, volgens de
behoeften van de organisatie
• Je helpt mee aan het beheer, uitbreiding, vernieuwing en beveiliging van het
informaticapark
• Je zorgt voor een goede documentatie (opmaken van handleidingen, logboek,
inventaris en registratie van toestellen,…)
• Het detecteren van verbeterpunten; de voorstelling en de uitwerking ervan in een
project behoort ook tot jouw takenpakket.
• Je rapporteert aan de verantwoordelijke ICT en maakt deel uit van het Operations
Team
Je profiel
• Je hebt een IT-achtergrond, ofwel door opleiding, ofwel door ervaring
• Je hebt een basiskennis van Mac OS & MS Office
• Je hebt kennis van iOS & Android
• Je hebt bij voorkeur een basiskennis betreffende Active Directory, antivirus, anti-spam
en back-up
• Noties van moderne programmeertalen (Php, Powershell, .Net, …) en databanken ( MS
SQL Server, MySQL, …) zijn een pluspunt
• Je bent een teamplayer maar kan ook zelfstandig werken
• Je hebt een positieve houding en je neemt een correcte en vlotte communicatiestijl aan
ten aanzien van je interne klanten
• Je NL-talig en beheerst vlot de Engelse taal; Frans is een pluspunt
Ons aanbod
• Lange termijn engagement
• Een afwisselende, voltijdse job in een innovatieve, professionele en internationale
omgeving
• Inspirerende werkomgeving en ongeveer 200 toffe collega’s
• Competitieve verloning in relatie met je ervaring en ruime extra-legale voordelen
Interesse?
Stuur je motivatie en CV naar febe.boone@tbwa.be. Meer info over TBWA en andere
jobaanbiedingen: www.tbwagroup.be
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