
 

Ben je op zoek naar uitdaging in IT-infrastructuur? Ben je leergiering en hecht je veel belang aan 
kwaliteit? Dan ben jij misschien één van de junior, medior of senior allround system engineers die we 
zoeken. 

Wie zijn we?  

Uptime Group werd opgericht in 2001 en is een grote infrastructuur integrator op de Belgische markt. 
We maken deel uit van de Cronos Groep en bestaan uit verschillende entiteiten die zich specialiseren in 
o.a. cloud oplossingen, digitale transformatie, end user computing, unified communications, netwerken 
& security  storage, data protection & management, virtualisatie, databases en managed services. 
Om te blijven groeien en nog beter tegemoet te komen aan de vragen van onze klanten, zijn we op zoek 
naar junior, medior en senior allround system engineers om ons team te versterken. 

Onze bedrijfsstructuur heeft een open visie waarin kennis en persoonlijke ontwikkeling centraal 
staan.  We combineren gedrevenheid en kennis met een flexibele aanpak. 

Welke taken zal je uitvoeren? 
- Je werkt mee aan het uitrollen van projecten bij onze interne en externe klanten 
- Je blijft op de hoogte van nieuwe producten en technologieën 
- Je werkt mee aan het opstellen en uitvoeren van migratieplannen 
- Je acteert als een echte onafhankelijke raadgever voor onze klanten 
- Je volgt opleiding en behaalt certificaties om expert te worden in jouw domein 

Welke competenties heb je nodig? 

Talenten en interesses 
- Je kan autonoom werken en past je snel aan in nieuwe situaties 
- Je hebt een proactieve, resultaat- en klantgerichte instelling 
- Je bent leergierig en hebt een scherp oog voor kwaliteit 
- Je bent stressbestendig, past je snel aan in nieuwe situaties, technologieën en procedures 
- Door je inzet kom je over als een betrouwbare partner voor je klanten 

Ervaring 
- Je bent bachelor in een IT richting of gelijkgesteld door ervaring 

  



 

Kennis 
- Je hebt een goede basiskennis van IT-infrastructuur. 
- Je hebt uitstekende kennis van Nederlands en Engels, basiskennis Frans is vereist 
- Je hebt kennis of ervaring met één of meerdere van volgende technologieën: 
- Active Directory, Azure (ADFS) 
- Windows Server 
- Microsoft Exchange 
- Microsoft Office365 
- Microsoft Skype for Business 
- System Center Configuration manager (SCCM) 
- Operations Management Suite (OMS) 
- Citrix XenApp, Netscaler 
- VMware, HyperV 
- NetBackup, Commvault, Backup Exec, Veeam 
- EMC, NetApp, Nutanix, HP 
- Cisco, Juniper, Checkpoint 
- Trend Micro 

Wat kunnen wij voor jou betekenen? 
  
Een aangename en open werksfeer met ruimte voor sociale activiteiten en persoonlijke ontwikkeling. 
Naast een competitieve verloning met een pakket extralegale voordelen, zoals een bedrijfswagen, 
bieden we je ook de mogelijkheid om te groeien en hechten we veel belang aan je ontwikkelingstraject. 
Je wordt hierin ondersteund door een dynamische werkomgeving met collega’s die allemaal het beste 
van zichzelf willen geven.  
  
We're not like the other guy. Never have been. Never will be. 
 
Zin om als allround system engineer ons te werken? 
Mail naar jobs@uptimegroup.be om deze boeiende start te nemen. 
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