DrivOlution zoekt
ICT-medewerker (m/v)

Wil jij mee het verschil maken voor de veiligheid van onze wegen én voor ons milieu? Wil je deel uit maken van een tof en dynamisch
team? Dan is DrivOlution iets voor jou.

DrivOlution levert een beproefde totaalaanpak voor veiliger en zuiniger rijden, volledig op maat van bedrijf en chauffeurs. Een multidisciplinair team ondersteunt bedrijven bij het verminderen van hun arbeidsongevallen in het verkeer, het reduceren van het brandstofverbruik en het verbeteren van hun vlootresultaten. Door het succes van onze programma’s en om onze groei te ondersteunen,
zijn we op zoek naar een ervaren ICT-medewerker (m/v):

•
•
•
•
•
•

Je komt in team met korte communicatielijnen terecht
Je denkt mee rond de strategie van DrivOlution op IT-vlak
Je staat in voor het uitbouwen en het beheren van een stabiele, veilige en performante ICT-omgeving
Je duikt in BI en gebruikt onze ETL-toepassing
Je ondersteunt de verdere automatisering van onze interne dataprocessen en de uitbouw van onze ICT-platformen
Je zal een aantal softwarepakketten doorgronden, waarvan je de documentatie, handleidingen en eventueel interne
opleidingen verzorgt

Wat verwachten wij?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een professionele bachelor, bij voorkeur in een ICT-richting, of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt ervaring met het aansturen van externe leveranciers en teams
Je hebt ervaring met BI en het beheren van een BI-platform
Je hebt kennis van een scripting taal.
Je ben analytisch sterk, werkt accuraat en bent probleemoplossend ingesteld.
Je bent communicatief en een echte teamplayer.
Je hebt een hands-on mentaliteit.
Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en het Engels.

Wat kunnen wij je bieden?
•
•
•
•
•
•

Een gevarieerde en brede ICT-functie met veel verantwoordelijkheid.
Bijdragen aan een maatschappelijk relevante missie, in een groeiende Belgische KMO.
Een open, informele bedrijfscultuur waar we het graag zeggen zoals het is.
Persoonlijke ontwikkeling en een leuke werksfeer als belangrijke waarden.
Een grondige inwerking, opleiding en ondersteuning.
Een voltijds contract met een salarispakket in verhouding met jouw ervaring, inclusief wagen, tankkaart, groepsverzekering en
andere voordelen.
• De mogelijkheid tot thuis werken en flexibele werkuren.

Stuur je cv en motivatiebrief naar DrivOlution, tav. mevr. Rein Casters, rein.casters@drivolution.be. Je kunt Rein bereiken voor
bijkomende toelichtingen op 016/ 500 219. We garanderen je een snelle en vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.

