Vacature IT Support Oﬃcer (m/v)

Viviﬂash !

Maandag 02/01/2016
VIVISOL B is een medisch-ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞĚŝĞŶƐƚǀ ĞƌůĞŶĞƌŝŶĚĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽŝƌĞƚŚƵŝƐǌŽƌŐĞŶŽŶĚĞƌŵĞĞƌĂĐƟĞĨŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚ
ǀ ĂŶǌƵƵƌƐƚŽŌŚĞƌĂƉŝĞ͕
ďĞŚĂŶĚĞů
ŝŶŐǀA.S.
ĂŶƐůĂĂƉĂƉŶĞƵ͕
ǀ ĞŶƟů
ĂƟĞĞŶĚŝĂŐŶŽƐĞƚŽĞƐƚĞů
ĞŶ͘ ůƐƐŽů
ƵƟŽŶƉƌŽǀ
INTERNE AUDIT
VRIJDAG
manier kunnen
we
namelijk becollega ůaannemen,
krijg
jij een ŝĚĞƌĚĞŶŬĞŶ
Voorwoord
wij mee met
onze klanten
aan gepaste
A.s vrijdag.
vindt eren
eenwerken
internesamen
oordelen
hoe hetoplossingen.
staat met jullie dinerbon van 50 euro.
kwaliteitsaudit plaats die wordt
XXXXXXX

kennis over informatiebeveiliging,

georganiseerd
door het ǌ
Hoofden
hetŶĂĂƌ
helpt
onsITom
te bepalen
s ŽŽƌŽŶǌĞ
ǀ ĞƐƟŐŝŶŐƚĞ>ĞƐƐŝŶĞƐ
ŝũŶǁ ŝũŽƉǌ
ŽĞŬ
ĞĞŶ
Support
Oﬃcer (m/v).
kantoor
inƟĞ
Monza.
Ro- ǀwelke
thema’s de
meeste
aan-ďĞŚĞƌĞŶǀ ĂŶĚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌĞŶĂƉƉůŝĐĂƟĞƐ͘
 ŽĞůǀ ĂŶĚĞǌ
ĞĨƵŶĐ
͗ ŚĞƚMevrouw
ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ
ĂŶŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ
ĞŶ
ŚĞƚ;ŵĞĞͿ
berta Settembrino en de heer
dacht nodig hebben in de comMassimo
DePalo
komen
deze
dag
municatie over dit onderwerp.
&ƵŶĐƟĞŽŵƐĐŚƌŝũǀ ŝŶŐ
bij
ons
langs
om
verschillende
Daarnaast
biedt het
vergelijkings Je zorgt ervoor dat je collega’s door kunnen
werken
zonder
IT-problemen.
bedrijfsonderdelen
te
auditen.
De
materiaal
voor
in
de
toekomst:
 :ĞďĞŶƚǀ ĞƌĂŶƚǁ ŽŽƌĚĞůŝũŬǀ ŽŽƌŚĞƚďĞŚĞĞƌǀ ĂŶĚĞǁ ĞƌŬƐƚĂƟŽŶƐ͕ ƐŽŌǁ ĂƌĞĞŶĂůůĞƌĂŶĚĂƉƉĂƌĂƚƵƵƌ͘
planning hiervoor is bekend en
hoezeer heeft de bewustwor Je installeert en conﬁgureert hard– ĞŶƐŽŌǁ ĂƌĞ͘
gedeeld met de betrokken afde- dingscampagne jullie bewustzijn
 Je levert ondersteuning aan de gebruikers op de werkplek.
lingen/verantwoordelijken. Uiten jullie kennis vergroot?
 Je ondersteunt de IT Oﬃcer bij ICT projecten en vervangt hem bij afwezigheid.
eindelijk kan de auditor op alle
 Je houdt
de performance
en beveiliging
van het systeem
in de
gaten en kijkt of de technische infrastructuur
afdelingen
een kijkje komen
neWe verwachten
dat jullie
alleup-to-date
men, dusis.
zorg er deze dag voor
maal deze quiz invullen (daarom
 :Ğǌ
ŽƌŐƚ
ŽŽƌĚĂƚ
ƐǇƐƚĞĞŵĚŽĐ
ƐƚĂĂƚ͘zodat we
dat
jeĞƌǀ
werkplek
erĚĞ
netjes
uit ziet. ƵŵĞŶƚĂƟĞ
vragen weŽƉ
omŽƌĚĞ
je naam,
kunnen nagaan of iedereen heeft
Proﬁel Een (interne) audit is altijd bedeelgenomen). De materie is er
 :ĞďĞŶƚ
ŝŶŚĞƚ
ďĞǌhet
ŝƚǀ ĂŶ
ďĂĐŚĞů
ĚŝƉůŽŵĂŝŶĨŽƌŵĂƟĐ
Ă͘
langrijk
omdat
eenĞĞŶ
manier
is Žƌ
belangrijk
genoeg voor!
 Je hebt
VMware,
VEEAM, Windows Server 2008/2012 en SQL–server 2008R2/2012, AD en
om tekennis
wetenvan
komen
aan welke
punten we nog moeten werken.
ZEGT HET VOORT: WE’RE HIExchange.
RING
DezeĂĸ
interne
audit
daarbij ookďĞǀ Ğŝů
 :ĞŚĞďƚ
ŶŝƚĞŝƚ
ŵĞƚisŝŶĨŽƌŵĂƟĞ
ŝŐŝŶŐĞŶƚĞĐŚŶŝĞŬ͘ 
Niet 1, niet 2, maar 3 (!) dinernog een
mooie
gelegenheid
 :ĞŚĞďƚ
ŐŽĞĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐ
ĂƟĞǀ om
ĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ͘
bonnen
mochten
weŝŶŝƟĂƟĞĨ͘
al overhaneventuele
problemenŚƚ͕
(non :ĞďĞŶƚ
ŽƉůŽƐƐŝŶŐƐŐĞƌŝĐ
ŚƵůƉǀ ĂĂƌĚŝŐ
ĞŶŚĞďƚ
ǌŝŶǀ ŽŽƌ
digen
aan
collega
Mirjam
conformiteiten
en
aanbevelin Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt een goede kennis vanZwikker
het Frans en het Engels.
gen) op te lossen voor de ofﬁciële (OSAS Services). Dankzij haar
hebben we 3 nieuwe collega's
Aanbod audit in december van dit jaar.
gecontracteerd. Veel dank Mir
ĞŶĂĨǁ ŝƐƐĞůĞŶĚĞĞŶǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞĨƵůůƟŵĞĨƵŶĐƟĞ;ϰϬƵƵƌƉĞƌǁ ĞĞŬͿ͘
jam, en eet smakelijk.
ISO 27001: QUIZ TIME!

Goede salaris– en arbeidsvoorwaarden, extra legale voorwaarden.
Vorige week kondigden we het al

Groeiende
en dynamische
werkomgeving.
aan: de quiz
over informatiebeWil jij ook lekker en voor niets uit

Ruimte
en
aandacht
voor
persoonlijke
ontwikkeling.
veiliging. In de aankomende da- eten?
Tip vrienden en bekenden

^ƚĂďŝĞů
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂĂů
ďĞĚƌŝũĨŝŶĞĞŶover
Į ůĞǀ onze
ƌŝũĞŽŵŐĞǀ
ŝŶŐ͘ (zie onze
gen ͕ zullen
jullie de uitnodiging
vacatures
ontvangen om de vragen online website, of het maandelijkse
Belangstelling
?
te beantwoorden.
Dat is zeker
overzicht in VIVIMAGAZINE)..
^ƚƵƵƌũĞŵŽƟǀ
ŵĞƚ
sgeeft
ŶĂĂƌ
s /s /^KWanneer
>͕ ƚ͘ Ă͘ ǀ ͘ we
ĞƫviaŶĂ
Ğƌǁ Ƶů
ŐĞŶ͕ Y ƵĂůŝƚǇΘD ĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐƐŝƐƚĂŶƚ
geenĂƟĞďƌŝĞĨ
toets, maar
het
ons
jous een
nieuwe
;ďĞƫ ŶĂ͘ ǀ belangrijke
Ğƌǁ ƵůŐĞŶΛinformatie.
ǀ ŝǀ ŝƐŽů͘ďĞͿOp
͘ die

Vivisol B * Zoning Ouest 14 * 7860 LESSINES
Tel: +32 (0) 68.27.06.40 | Fax: +32 (0) 68.27.06.49 | info@vivisol.be | www.vivisol.be

1

