
De Federatie van de Socialistische Mutualiteit Brabant werft aan !

Wij genieten momenteel het vertrouwen van meer dan 625.000 leden. Al onze medewerkers zetten zich in 
om de beste service te bieden aan onze leden die de kern vormen van ons beroep. 

Klaar om de uitdaging aan te gaan ? Samen blijven we groeien op gezondheidsvlak ! 

Wij zijn op zoek naar een (m/v) Operations Engineer .

Functie:
U bent verantwoordelijk voor het operationeel beheer van de mainframe-omgeving.

U staat in voor de administratie van de IBM Workload Scheduler V9R3 voor z/OS (IWSz/TWS/OPC), met
name het beheer, de definities, de planing, de run cycles, de “error handling” enz… U verzorgt de “release to
production”  van  de  applicaties  en  de  JCLs.  U  controleert  het  juiste  gebruik  en  uitvoering  van  de
productiestandaarden.

U garandeert de uitvoering, de opvolging en de monitoring van de applicaties (batch jobs) met IBM Workload
Scheduler (IWSz). U staat in voor de planning en opvolging van de DataStage (ETL) jobs, alsook het beheer
en de monitoring via de Tivoli Dynamic Workload Console (TDWC). U definieert de automatisatieregels in
Tivoli  Netview  en  Tivoli  System  Automation  voor  z/OS  om  berichten  afkomstig  van  de  mainframe
automatisch te behandelen. U staat in voor het beheer van de “file transfer” en de overdracht van bestanden
tussen de FSMB en zijn externe partners.

U doet de administratie van de “output and report management” software EOS (Enterprise Output Solution
van de firma RSD), alsook het beheer en de dagelijkse opvolging van de mainframe back-ups (systeem en
applicatief) via FDR/ABR van firma Innovation Data Processing.

U beheert de aanvragen voor de printshop en U neemt deel aan het bestuur van het IT operator-team,
alsook het leveren van de nodige steun om zijn goede werking te waarborgen.

U behandelt en volgt de incidenten en de “service requests” op, waaronder hun registratie in de Jira tool, en
U deelneemt aan een systeem van wacht dienst op weekelijkse basis. 

Profiel:

 Diploma hoger onderwijs in Informatica of gelijkwaardig door ervaring
 Beroepservaring binnen een mainframe omgeving (z/OS – TSO/E – ISPF – DB2 – CICS) en/of 

ervaring als Operations Engineer
 Zeer goede kennis van JCL (Job Control Language) en de MVS en JES2 basiscommando’s
 Goede kennis van IBM Workload Scheduler voor z/OS (IWS/z/TWS/OPC)
 Basiskennis van programmeertaal REXX (TSO/E en NETVIEW)
 Goede ervaring met z/OS hulpprogramma’s (DFSORT, IDCAMS REPRO, IEBGENER, ICEGENER, 

IEBCOPY enz...)

Pluspunten:
 Kennis van JED (Expert JCL Manager)
 Kennis van FILE MANAGER voor z/OS
 Kennis van RMM Tape Administration
 Kennis van System Automation voor z/OS
 Kennis van besturingssystemen (Linux, Windows) en van Office, Jira en Confluence applicaties
 Ervaring als Mainframe applicatieontwikkelaar

Competenties:

 Resultaat- en klantgericht (intern/extern)
 Op de hoogte van de evolutie van de gebruikte technologiën
 Analytisch en kritisch 
 Flexibel, stressbestendig, proactief, goede teamgeest
 Autonoom, georganiseerd, multitasken, prioriteiten kunnen stellen
 Bij voorkeur tweetalig NL/FR met een goede kennis van het technisch Engels



Wij bieden : een marktconform loon, tewerkstelling in een 35-urenweek, maaltijdcheques, dertiende maand,
terugebetaling  woon-werkverkeer  en  groeps-  en  hospitalisatieverzekering.  Een  tewerkstelling  in  een
gezonde  organisatie  met  een  aangenaam  arbeidsklimaat.  De  werknemers  worden  tewerkgesteld  in  de
hoofdzetel, Zuidstraat 111 – 1000 Brussel (op wandelafstand van het centraal station van Brussel). 

Interesse ?

Richt uw kandidatuur met c.v. en motivatiebrief aan FSMB : 
E-mail : jobs  it  @fs  m  b.be.

www.fsmb.be
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