
     

 

 
Coriotech, uit Zandhoven, is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in netwerken en audiovisuele 
toepassingen voor o.a. de hotelsector, vakantieparken, ziekenhuizen en woonzorgcentra. We 
leveren kwaliteit, integratie en service op gebied van draadloos internet, digitale televisie, 
audio, telefonie, diverse ICT-toepassingen en innovatief ingerichte vergaderzalen. Zo bieden 
we onze klanten maximaal digitaal comfort. Voor de technische realisatie van onze unieke 
projecten zoeken we een: 
 
 

ICT-Infrastructuurspecialist 
 
 

Voor je op locatie bij klanten gaat bereid je samen met je ervaren collega’s het project voor 
en ontwerp je mee de hele netwerkinfrastructuur. Vervolgens: 

• Installeer, configureer en onderhoud je hun IT-infrastructuur. 

• Richt je de nodige netwerk- en hardwarevoorzieningen in op maat, alsook diverse 
toepassingen bv. tv-schermen, audio- en camerasystemen etc.   

• Ga je in dialoog met de klant (o.a. directeurs, facility- en hotelmanagers) die je servicet 
waar nodig en informeert over hun ICT-systeem.  

• sta je verder in voor interventies bij onze Hospitality- en Zorgklanten. 
 
 
Wees met volle goesting je beste zelf, als deel van ons hecht team! 
Je werkt met veel vrijheid en autonomie in een vooruitstrevende onderneming die bruist van 
‘goesting’ en passie. Door onze brede dienstverlening geniet je veel afwisseling en variatie en 
werk je in unieke omgevingen cfr. referenties als Botanic Sanctuary Antwerp, Hotel La Réserve 

en WZC Christine. We werken niet alleen met premium materialen maar ook met first class 
collega’s. Ruimte voor initiatief en persoonlijke groei is een zekerheid met een divers aanbod 
aan opleidingen. Voor je inzet, initiatief en verantwoordelijkheidszin kan je uiteraad rekenen 
op een goed verloningspakket, incl. firmawagen.  
 
 
Als Coriotech-uithangbord… 

✓ beschik je over een sterke basis netwerkbeheer vanuit je IT-achtergrond. 
✓ heb je een positieve, ‘can do’-mindset om enerzijds onze systemen onder de knie te 

krijgen en anderzijds een lach op het gezicht van onze klanten te toveren. 
✓ werk je samen met de beste leveranciers en A-merken in de markt.  
✓ blijf je mee met de nieuwste ontwikkelingen en behaal je diverse certificaten bv. 

Ruckus, Cisco, Meraki, Brocade,… 
✓ kan je rekenen op een degelijk inlooptraject, interne ondersteuning en knowhow van 

onze Coriotech-familie.  
 
 
Interesse om onze werking en deze uitdaging verder te ontdekken? Neem contact op met 
Gert-Jan Claessen via solliciteren@goelen.be of 014 61 57 87. We kijken alvast uit naar je 
kandidatuur! 
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