
 

 

CISA is een snelgroeiende en dynamische KMO gevestigd in Herentals. 

We zijn actief in het ontwerpen, leveren, ondersteunen en onderhouden van ICT netwerken. 

Onze medewerkers zorgen ervoor dat de computersystemen van onze klanten steeds beschikbaar zijn. 

Momenteel hebben wij een vacature voor de functie van : 

 Systems-engineer VMWare & Storage (m/v) 

Uw functie: 

Samen met collega's sta je in voor het ondersteunen, onderhouden en correct laten functioneren van de 

netwerken en computersystemen van onze klanten. 

• Je bent verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van de jouw toegewezen klanten 

• Je neemt deel aan vernieuwings- en verbeteringsprojecten bij onze klanten 

• Je documenteert op professionele wijze jouw werkzaamheden 

• Je adviseert klanten op vlak van hun IT-behoeftes en security 

• Je wisselt actief kennis en informatie met je collega’s uit 

• Je bent een actieve deelnemer in onze support-aanpak 

Uw profiel: 

• Voor deze functie zijn we op zoek naar een professionele bachelor in de ICT. 

• Aantoonbare ervaring met VMWare en storage oplossingen is voor deze functie noodzakelijk. 

• Je bent leergierig, oplossings- en klantgericht en een echte teamspeler. 

• Je weet je flexibel in te passen in functie van het type, de plaats en het tijdstip van de opdracht. 

• Je werkt gestructureerd en communiceert vlot met collega's en klanten. 

• Je technische kennis en interesse strekt zich verder uit van Citrix tot de Microsoft platformen,  

(Windows server 2012-2016, Exchange, SQL, terminalserver, Hyper-V, Windows)  

en wat betreft de complexere hardware gaat het van serverhardware over professionele routers, 

switches, wireless tot het configureren van firewalls. 

• Om verplaatsingen naar klanten te kunnen maken beschik je uiteraard over een rijbewijs B. 

Ons aanbod: 

• CISA biedt een open- en informele werkomgeving met ruimte voor persoonlijke ontplooiing.  

• Kansen om je kennis en ervaring verder te ontwikkelen door permanente vorming. (opleiding) 

• Een marktconform loon aangevuld met extralegale voordelen in lijn met jouw resultaten. 

• We bieden je een voltijds contract in een 40 urenweek met 33 dagen verlof per jaar 

Solliciteren: 

Wil je je schouders mee onder ons groeiverhaal zetten, stuur dan je CV met een begeleidend schrijven waarin 

je kort schetst wie je bent en waarom we jouw kandidatuur zouden moeten weerhouden. 

• per E-Mail: vacatures@cisanet.be 

• per post: CISA, t.a.v. Inge Clarebout - Oud-strijderslaan 13 - 2200 Herentals 


