Vacature “Netwerk- en communicatiespecialist”
S-Lim
S-Lim cvba, smart region Limburg, heeft als missie om van Limburg een slimme regio te maken.
Daartoe organiseert s-Lim onder andere aanbestedingen voor slimme technologieën en stelt data,
software en hardware as a service ter beschikking aan de gemeentes. We zoeken voor onmiddellijke
indienstname een “Netwerk- en communicatiespecialist”.

Functieomschrijving







Je bent verantwoordelijk voor het uitbouwen van een performante netwerkarchitectuur en
een state of the art security design voor alle systemen van s-Lim.
Je staat onder andere in voor:
o De keuze en desgevallend het beheer van de netwerkcomponenten: WAN, VPN,
firewalls, switches, (virtuele) servers,…
o De keuze van de optimale communicatietechnologieën (draadloos en bedraad) voor
camera’s, IoT devices,…in functie van de vereiste bandbreedte en beschikbaarheid.
Je bepaalt de netwerkconcepten in overeenstemming met de visie en strategie van
het bedrijf.
o Het opzetten en organiseren van de veilige toegang tot het netwerk, de data en
systemen voor onze klanten (gemeentes, politie).
o Het opzetten van de koppeling tussen onze systemen en de systemen van derden
o Partners en leveranciers aansturen daar waar nodig.
o Meewerken aan het ontwerp en toezien op de implementatie van de nodige
netwerksecurity-maatregelen.
o Projecten opvolgen dewelke zelfstandig, samen met collega's of met leveranciers
gerealiseerd worden.
Bij de uitwerking van nieuwe producten en diensten, sta je in voor de netwerk-technische en
communicatie-technische specificaties voor de lastenboeken.
Je werkt nauw samen met de Data Protection Officer van s-Lim voor de uitwerking van het
security en privacy beleid en stelt hiervoor de nodige risicoanalyses op.
Je werkt nauw samen met de productmanagers van s-Lim en rapporteert rechtstreeks aan de
directeur van s-Lim.

Profielvereisten








Je hebt een masterdiploma in een technische of ICT-richting.
Je hebt minimaal 5 jaar relevante beroepservaring als specialist in netwerken en
communicatietechnologie. Kennis van cameratechnologieën en video-managementsystemen
is een pluspunt.
Je beschikt over een hands-on mentaliteit en je kan projecten in goede banen leiden.
Je werkt nauwgezet en kunt omgaan met deadlines.
Je bent goed in samenwerken met personen en diensten uit verschillende disciplines.
Je beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid. Je
bent m.a.w. in staat om een IT-conversatie te voeren met niet IT-personen/klanten.
Je kan behoeftes interpreteren en administratief, operationeel en technisch vertalen in
lastenboeken.

Ons aanbod
Bij s-Lim werk je mee aan een belangrijke maatschappelijke opdracht. Je maakt deel uit van een
organisatie die slimme technologie beschikbaar stelt aan de gemeentes en burgers. Naast tal van
ontplooiingskansen in een jonge en dynamische omgeving kan je rekenen op een aantrekkelijk
salarispakket, aangevuld met diverse extralegale voordelen.

Interesse?
Stuur dan je CV met motivatiebrief naar jan.neyens@s-lim.be.
Eventuele bijkomende informatie kan je bekomen op ditzelfde email adres.

