
 
 

Solidaris Brabant werft aan ! 
 
 
Solidaris Brabant is de federatie van de socialistische mutualiteiten die het grondgebied van Brussel-
hoofdstad en Vlaams-Brabant bestrijkt. Wij genieten momenteel het vertrouwen van ongeveer 630.000 
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 helpen we iedereen betaalbare zorg te bieden!  
 
Wij zijn op zoek naar een (m/v/x) Senior Network Infrastructure Engineer – categorie D of E 
 
Functie: 

Je bent een belangrijk lid van het team dat instaat voor implementatie, onderhoud, ondersteuning en beheer 

van de netwerkinfrastructuur. Daarin zijn netwerkapparatuur, computers en servers, printers en andere 

randapparatuur alsook hun basissoftware begrepen. Door je functie ben je zowel in het hoofdkantoor actief 

als op honderden andere locaties (kantoren, agentschappen, poliklinieken) van het ziekenfonds en zijn 

vzw's. Je ondersteunt de helpdesk bij complexe interventies en de eindgebruikers. Je ziet toe op de goede 

werking van de infrastructuur (servers, opslag, back-ups). Je bewaakt en analyseert de prestaties van de 

systemen (monitoring en tuning). Je hebt inzicht in softwareontwikkeling en grijpt in op de bestaande 

systemen. Je bent een teamplayer die ook autonoom kan werken. Je  bent leergierig en evolueert in een 

gevarieerde omgeving waar elke dag anders is. Je kennis en kunde stellen je in staat technische 

oplossingen uit te werken, voor te stellen, te documenteren en te communiceren om het IT-landschap van de 

organisatie te laten evolueren.  

 

Profiel: 

 Diploma hoger onderwijs in Informatica (optie Netwerk) of gelijkwaardig door ervaring 

 Minstens 3 jaar ervaring met infrastructuurbeheer 

 Rijbewijs B 

 Goede kennis van Red Hat Linux Enterprise 8/9 en comptaibele distributies (CentOS, AlmaLinux, 
enz.) 

 Beheersing van rpms creatie en PHP scripting 

 Goede kennis van beheer en ondersteuning van Microsoft Windows Server 2016/2019 systemen 

 Goede kennis van LAN (Cisco en Huawei) en WAN-configuratie 

 Goede kennis van virtualisatie (VMWare ESX, vSphere, vCenter, vMotion, qemu) 

 Goede kennis van relationele databanken (PostgreSQL, MS SQL Server, DB2) 

 Basiskennis van softwareontwikkeling 
 
Pluspunten: 

 Kennis van Jboss, Docker 

 Kennis van het beheer van de Office365-suite 

 Kennis van veiligheid (firewall, Fortinet suite) 
 

Competenties: 

 Resultaat- en klantgericht (intern/extern) 

 Op de hoogte blijven van de evolutie van de gebruikte technologieën 

 Analytisch en kritisch  

 Flexibel (ook in termen van tijdschema's, aangezien de functie vereist dat technische ingrepen op 
verschillende tijdstippen worden uitgevoerd), stressbestendig, proactief, goede teamgeest 

 Autonoom, georganiseerd, multitasken, prioriteiten kunnen stellen 

 Goede communicatieve vaardigheden 



 U heeft een goede kennis van het technische Engels en u hebt een passieve kennis van het Frans 
(u begrijpt Franstalige deelnemers aan een vergadering en u kan werken op basis van documenten 
in het Frans) 

 
Wij bieden : een marktconform loon, tewerkstelling in een 35-urenweek, maaltijdcheques, dertiende maand,  
de mogelijkheid tot telewerk, 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 Solidaris Brabant: jobsit.bra@solidaris.be. 
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