
 
 
 
 
 

 
ICT Support Engineer  

 
Regio: Deinze 

 
Permanent contract 

 
 
 

Ben jij een echte ICT Support Engineer? Iemand die altijd de extra (s)mile 
gaat voor klanten, geen uitdaging uit de weg gaat en daar bovenop graag 
werkt in een jong groeiend team?  

ICT Support Engineer (m/v) 

Wie wij zoeken: 

• Jij hebt een hart voor ICT en reeds een eerste ervaring in een 
soortgelijke functie. 

• Jij denkt niet in problemen maar juist in oplossingen.  
• Jij volgt tickets op van A tot Z waarbij je geen uitdaging uit de weg 

gaat. 
• Jij bent iemand die steeds de extra (s)mile gaat voor onze 

klanten. Klantgerichtheid en communicatie zijn dan ook jouw 
superpowers. 

• Jij werkt graag samen met andere support collega’s binnen een 
team.  Daarnaast ga je even graag en enthousiast zelfstandig aan 
de slag. 

• Als echte ICT support engineer ben je al in aanraking gekomen met 
onderstaande items: 
Windows Client OS / Apple MacOS - Windows Server OS 
management - Active Directory, RDS Farms en Microsoft Exchange 
- VMWare / Azure - Netwerkkennis (switching, vlans, VPN, 
firewall,…) - Office 365 / Microsoft 365 - Veeam backup, Azure 
backup - VoIP (PABX in de cloud) - Managed WiFi solutions (Ubiquiti 
Unify) - Ticketing en Monitoring systemen (Datto Autotask PSA en 
AEM) - Security (Anti Virus, Anti Spam, ATP, …) 

Wat wij bieden: 

• Een uitdagende en afwisselende job met een frisse mix van 
opdrachten.  

• Je komt terecht in een dynamisch bedrijf in volle groei. Initiatief en 
nieuwe ideeën worden zeker gewaardeerd.  

• We verwelkomen je graag in een jong en gepassioneerd team. 



• Flexibele werkomgeving: vlot schakelen tussen thuiswerk, werken 
op kantoor en bij klanten ter plaatse. 

• Een competitief en aantrekkelijk loonpakket met extralegale 
voordelen mag natuurlijk ook niet ontbreken.  

 

Interesse? Stuur alvast een mailtje naar info@abc-recruitment.be 
en we geven je met een smile meer informatie. 


