
 
 
 
 
 

 
Microsoft Azure specialist 

 
Locatie: Regio Antwerpen 

 
Duur: Onbepaald vast contract bij klant 

 
 
Missie en visie klant: 
 

Op zoek naar uitdagende IT-projecten? Wilt u state-of-the-art van 
cloudoplossingen bouwen? Een echt motiverende en stabiele werkomgeving 
nodig? Onze klant biedt u de tools en ondersteuning die u nodig heeft om 
deze professionele doelen te bereiken. Samen met je collega's ondersteun je 
hun klanten en help je het team groeien in ervaring, kennis en samenwerking. 
 
Onze klant investeert veel in Public Cloud om zo hun oplossingen uit te 
breiden naar hun klanten. Dit alles, gecombineerd met diensten als een 
hoogwaardige servicedesk en on-site support, netwerkbeheer, ontwikkeling, 
consultancy en outsourcing, zorgen ervoor dat ze hun klanten en 
medewerkers een enorme variëteit aan ICT-diensten en -oplossingen kan 
bieden. 
 
Technische Vaardigheden: 
 
Een Microsoft Azure-specialist is een technische rol, je allround kennis is 
belangrijk. 
 
We werken aan de public cloud. Kennis van virtualisatie technologieën zoals 
VMware, Hyper-V en Microsoft Azure is belangrijk. 
 
Je hebt een zeer goede kennis van Microsoft Office, Office 365, SQL Server, 
Citrix en Windows desktop- en serverbesturingssystemen. 
 
Je weet hoe je verbinding moet maken met verschillende IP-apparaten, 
begrijpt VLAN's, VOIP, kent in ieder geval de verschillende draadloze 
frequenties en hebt enige basiskennis van IP-routing, DHCP en DNS. 
 
Om onze geïntegreerde oplossingen voor de luchtvaart- en transportsector te 
ondersteunen, zou elke kennis van IoT, databases en web ontwikkeling een 
groot voordeel zijn. 
 
 
 



Profiel dat we zoeken: 
 
We zijn op zoek naar een speciaal iemand voor deze functie, dus het is 
belangrijk dat: 
 
- Je kunt je vloeiend uitdrukken in het Nederlands en Engels (Frans is een 
pluspunt). 
 
- Je hebt ervaring in een vergelijkbare baan of je hebt een Bachelor diploma 
in IT. 
 
- Je hebt een bijzondere technische interesse in netwerken, corporatieve 
systemen en systeembeheer. 
 
- Je werkt op een manier die problemen voorkomt en verhelpt. 
 
- Je ontwikkelt projecten planmatig en resultaatgericht. 
 
- Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. 
 
- Je hebt een sterke interesse in IT en hebt eerdere 1e, 2e en 3e lijns 
Servicedesk ervaring. 
 
- Je hebt kennis van ITIL-methoden. 
 
- Je neemt graag initiatief, werkt graag oplossingsgericht en beschikt over 
uitstekende communicatieve vaardigheden. 
 
- Je bent in staat om zelfstandig je werk te organiseren, zonder je 
ondersteunende collega's uit het oog te verliezen. 
 
- Je hebt rijbewijs B 
 
- Om goed met ons samen te werken, ben je betrokken bij: 
Opzetten van hulpsystemen voor het toezicht, de beveiliging en het beheer 
van de IT-infrastructuur. 
 
- Opstellen van technische beheerprocedures, gebruiks- en 
beveiligingsprocedures voor de IT-infrastructuur 
Netwerken (LAN, MAN, WAN, etc.) 
 
- Analyse van de prestaties van het informatiesysteem. 
 
- Maatregelen voorstellen om de kwaliteit, veiligheid en productiviteit te 
verbeteren. 
Opsporen van fouten, incidenten en onregelmatigheden. 
 
- Diagnoses stellen en corrigerende maatregelen toepassen. 
 



- Bepalen en bewaken van toegangsrechten volgens de kenmerken van de 
gebruikers of diensten. 
 
- IT-infrastructuur selecteren of installeren (software, hardware enz.) 
 
- Toewijzen en ter beschikking stellen van software en netwerkinfrastructuur 
(toewijzing, herplaatsing). 
 
- Adviseren en assisteren van ontwikkelteams, IT-productieteams of 
gebruikers bij de selectie en toepassing van technische oplossingen. 
 
- Onderhoudswerkzaamheden op afstand uitvoeren aan 
gebruikersinfrastructuur. 
 
- Bewaken en actualiseren van de configuratie en architectuur van 
informatiesystemen, in reactie op ontwikkelingen. 
 
- Gebruikers trainen in nieuwe ontwikkelingen, gebruik van infrastructuur en 
informatiesystemen en deze ondersteunen. 
 
- Scripting 
 
Wat bieden wij? 
 
- Vast contract onbepaalde duur 
- Marktconform salaris 
- Maaltijdcheques  
- Hospitalisatieverzekering 
- 26 vakantiedagen 
- Firmawagen + tankkaart 
- Gsm + laptop 
- Zeer leuk hecht familiaal team 
- Leuke team activiteiten 
- Stabiel groeiend bedrijf 
 
 
 
Heb je interesse in deze uitdaging? Contacteer ons via 
info@abc-recruitment.be   


