Impressa, gevestigd te Herentals, is een toonaangevende en modern uitgeruste drukkerij in de
Kempen. Met zijn uitgebreid machinepark levert het elke dag opnieuw puntgaaf industrieel
(etiketten, labels, …), commercieel (brochures, catalogi, magazines, …) en administratief
(doordrukformulieren, naamkaartjes, …) kleurendrukwerk af. Om competitief te blijven in een snel
veranderende grafische wereld wordt voortdurend geïnvesteerd in nieuwe technologieën. Dankzij
een geoliede en stabiele organisatie kan men dan ook vlot inspelen nieuwe tendensen.
Om deze lijn verder te zetten, zijn we op zoek naar een (m/v):

Allround ICT Verantwoordelijke
Met hands on ingesteldheid
Takenpakket:
In deze allround ICT-functie ben je verantwoordelijk de ganse ICT van onze Kmo. Je draagt enerzijds
zorg voor de 1ste-lijnssupport aan onze medewerkers maar staat anderzijds ook in voor
uiteenlopende ICT-projecten. Zo zorg je voor een performante en betrouwbare ICT waarbij je ook op
zoek gaat naar efficiëntieverbeteringen en nieuwe mogelijkheden. Je steekt hierbij vooral zelf de
handen uit de mouwen: zowel op het vlak van software als hardware. Daarnaast werk je ook nauw
samen met onze externe ICT-partner voor o.a. het netwerk- en systeembeheer. Eens per week werk
je ook voor onze zusterfirma in Dessel. Kortom, een divers takenpakket met afwisselende
uitdagingen.

Wat mag je verwachten:
• De grafische sector is een boeiende sector met tal van uitdagingen, zeker op ICT-vlak.
• Je komt terecht in een hechte organisatie en een stabiele werkomgeving.
• Je hebt een verantwoordelijk maar bovenal afwisselend takenpakket.
• Je kan rekenen op een goede work-life balans.
• Je mag je verwachten aan een competitief verloningspakket.

Wat is jouw profiel:
Je genoot een hogere ICT-opleiding en hebt bij voorkeur ervaring in een gelijkaardige functie. Je hebt
dan ook een brede ICT-kennis en wil graag nieuwe zaken leren op dit vlak. Je bent analytisch sterk
maar beschikt ook over een hands on attitude. Je communiceert vlot en bent een teamplayer.
Discretie is jou niet vreemd. Uiteraard volg je de nieuwste ICT-ontwikkelingen op de voet en maak je
de vertaalslag naar relevante, professionele toepassingen.
Interesse?
Stuur jouw kandidatuur naar pieter@goelen.be ter attentie van Pieter Gaukema. Snelle reactie en
discretie gegarandeerd. Voor meer informatie kan je ons tijdens de kantooruren contacteren op
014/61 57 87.

