Connectify nv is in volle ontwikkeling. Met een jong team van 20 medewerkers
integreren we efficiënte ICT oplossingen in de professionele markt. We bieden een
totaalpakket: voice, data, video & security. We brengen het one-stop-shop verhaal vanaf
de aansluiting van de connectiviteit tot het geïntegreerd systeem van business
applicaties.
Wij zijn op zoek naar een ervaren en gedreven Voice Engineer die ons team wil
vervoegen.

Rol: Voice Engineer - 3CX
In de rol van Voice Engineer zal je voornamelijk binnen het vakgebied van 3CX actief zijn. Uw takenpakket
wordt aangevuld met de overige ICT-oplossingen die we bij Connectify aanbieden. U komt in aanraking met
diverse ICT-technische uitdagingen en ontwikkelt verder je skills tbv ons productgamma.
-

Je implementeert onze 3CX oplossingen bij de klant
Je bent als het ware 3CX-guru en kent de diepste geheimen van deze applicatie
Je assisteert beurtelings mee op de helpdesk en verleent bijstand op de 24/7
Je volgt productupdates en opleidingen om je kennis up-to-date te houden
Je rapporteert aan de projectleider over de voortgang van jouw projecten en anticipeert op de
verdere uitrol van het project
Jouw administratie en as-build dossier wordt vlekkeloos afgewerkt

Uw profiel;
Je hebt een ruime ervaring met 3CX (minimum certificaat ‘Intermediate’)
Je hebt een gedegen ervaring in VoIP en kent het SIP protocol
Je hebt ervaring inzake Old School Voice (ISDN, Krone, …) om externe partijen hierin aan te sturen
Een stevige affiniteit met ICT
Je bent dynamisch, klantgericht en je draagt kwaliteit hoog in het vaandel
Je hebt een positieve attitude, je kan je aandacht verdelen over verschillende werkzaamheden en
bent bereid bij te leren
Je spreekt vlot Nederlands, je kan je uitdrukken in het Engels en het Frans

Wij bieden u;
Je komt terecht in een groeiend bedrijf waar een uitdaging niet uit de weg wordt gegaan
Een contract van onbepaalde duur
Firmawagen en andere extralegale voordelen.
Een salaris op maat van uw ervaring
Een dynamische en innovatieve werkomgeving

Stuur uw CV naar stefan@connectify.be

Connectify nv
Innovatiecentrum Grote Beer
Sint-Jorisstraat 96
8730 Beernem

