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IT Administrator
Zet je carrière op het juiste spoor!

Crossrail is het productiebedrijf van BLS Cargo in België en Duitsland. Ze levert
veilige, economische, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige tractiediensten
voor de grensoverschrijdende trajecten op de "België - Duitsland - Zwitserland Italië" corridor evenals op andere corridors.
De functie:
Elke dag zorgen de medewerkers van Crossrail ervoor dat goederen op een betrouwbare en veilige manier met
de trein op de plaats van bestemming aankomen. In deze omgeving beheer jij de dagelijkse operationele en
administratieve activiteiten op IT gebied, bijgestaan door externe partners. Je taken bestaan o.a. uit:
•
•
•
•
•
•

Onze interne medewerkers ondersteunen bij vragen en problemen met betrekking tot de door hen
gebruikte IT-middelen;
Beheer van aanvragen support, prioritering en coördinatie met externe IT-providers;
Installeren en configureren van software en hardware;
Het waarborgen van de naleving in het kader van het licentiebeheer;
Ervoor zorgen dat aan de eisen van de groep wordt voldaan in het kader van de zekerheidsstelling;
Coördinatie bij IT-projecten.
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Jouw talent:
•
•
•
•
•

BSc of BA diploma in informatietechnologie of computerwetenschappen;
Bij voorkeur reeds enige ervaring binnen een soortgelijke functie;
Ervaring in IT omgevingen (Cloud services, bv. 0365 AAD en helpdeskondersteuning);
Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Engels (Duits is een pluspunt);
Teamspeler en tegelijkertijd onafhankelijk om de klus te klaren.

Ons aanbod:
Een uitdagende functie waarin je ruimte krijgt om jouw stempel te drukken op onze groeiende organisatie, en dit
in een internationale context. Daar bovenop geniet je van aantrekkelijke loonvoorwaarden:

-

PC nr. 226: ’Internationale handel en vervoer’
37-uren week
Marktconform salaris
Maaltijdcheques van 8 euro per dag
Hospitalisatieverzekering voor het hele gezin
Pensioenspaarplan met levensverzekering
Mogelijkheid tot fietsleasing

Sollicitatieprocedure:
Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur dan nu jouw CV met motivatie door naar:

René Frieswijk
vacature@crossrail.be
+32 (0)485 77 81 41
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