
Je hebt een passie voor (nieuwe) technologie 
Je beschikt over rijbewijs B & een diploma hoger onderwijs in de informatica of je hebt minstens 3 
jaar relevante ervaring
Je kan zelfstandig werken maar tevens ben je ook een teamspeler
Je werkt efficiënt & oplossingsgericht
Je communiceert vlot, je bent klantgericht & stressbestendig
Je zorgt voor de (lokale) installatie & ondersteuning van cliënts, servers, storage & overige 
hardware
Je koppelt je analytisch inzicht aan je technische & praktische kennis van:
 MS Windows cliënts
 MS Windows server functies zoals: AD, GPO, DNS, DHCP, DFS, WDS, WSUS, IIS,…
 (WiFi) netwerkarchitectuur & -beheer
Eventuele troeven zijn:
 meertalig (Engels & Frans)
 ervaring met:
  VMWare (vSPhere, DRS, HA,…)
  Linux (Debian, Fedora,…)
  Beveiliging & back-up oplossingen (Fortinet, Sophos, Veeam,…)
  VPN, RDP, MFA, ZTNA, SD WAN, SASE, CSAT,…

Jouw profiel

Als (cyber)security expert zorg je voor een veilige omgeving, zowel lokaal als in de cloud. Je denkt mee met 
de klant en zoekt naar de meest geschikte oplossing. Daar bovenop sta je in voor de dagelijkse opvolging 
en je neemt ook de klantendossiers (vragen, opmerkingen en eventuele klachten) ter harte. Binnen deze 
functie werk je hoofdzakelijk vanuit ons hoofdkantoor te Heldergem waar je dagelijks het geleverde werk 
rapporteert en zorgt voor een ijdige en correcte opvolging.

Jouw job inhoud als (cyber)security expert

Samenwerken in een toffe sfeer binnen een jong, flexibel & enthousiast team? Dan ben jij misschien wel de 
nieuwe (CYBER)SECURITY EXPERT bij Willux.be NV, een KMO waarbij kwalitatieve producten & diensten, 
service & klantvriendelijkheid centraal staan.

Vacature (Cyber)security expert

Wat bieden wij

Interesse? Reageer vandaag nog! Stuur je motivatiebrief & CV per e-mail naar peter@willux.be.

BE 0867.410.127
RPR Dendermonde

IBAN: BE43 0014 3492 1101

Willux.be NV
Hogendries 38 | B-9450 Heldergem
+32 53 78 25 75 | info@willux.be | https://willux.be

   we      to connect

Een contract van onbepaalde duur  
Werken en een jong bedrijf
Eigen wagen en tankkaart
Een competitieve verloning en extralegale voordelen.
Kans om te ontplooien in een toekomstgericht bedrijf met vernieuwende producten & diensten.
Een boeiende & afwisselende job met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden. 


