Senior .NET Support Engineer
C&C Computers and Communications N.V.

Bedrijfsomschrijving:

Functie

Senior .NET Support Engineer

C&C Computers and Communications is een jong en dynamisch

Regio

Vlaanderen

Sector

Telecom, ICT & Internet

(one-stop-shop) bieden wij naast onze eigen ontwikkelde softwares voor

Contract type

Onbepaalde duur

administratief beheer ook een gedreven expertise op hardware niveau

Type

Voltijds

softwarehuis gevestigd in Oudenaarde. Sinds 30 jaar begeleiden wij
bedrijven in totaal automatiseringsprojecten. Als total solution partner

aan.
Interesse:

Functie:
Als Senior .NET Support Engineer maak je deel uit van een team van
consultants en developers die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling
en het onderhoud van de eigen software.

Bent u geïnteresseerd in deze uitdaging?
Stuur dan uw motivatiebrief en CV naar
jobaanbieding@cac.be. Wij houden van

Je staat in voor de logging en afhandeling van klantvragen : dit kan

een no-nonsense sollicitatie aanpak, een

programmatie zijn maar ook configuratie of telefonische assistentie. Door

eerlijk en open gesprek waarbij we onze

je klantgerichte instelling, zorg je ervoor dat alle meldingen beantwoord

verwachtingen en behoeftes op elkaar

worden of doorgespeeld worden aan de juiste collega’s.

kunnen afstemmen.
We ontvangen je kandidatuur graag via

Profiel:
Je bent een enthousiaste teamspeler met een technisch profiel, waarbij
basiskennis programmeren een vereiste is.

een van deze kanalen: email, brief en c.v.
Onze contactgegevens:

Je bent een bachelor Toegepaste Informatica (of gelijkwaardig door

C&C Computers and Communications N.V.

relevante werkervaring).

T.a.v. Dhr. Mike Fraeye

Je hebt meer dan 5 jaar ervaring.

IP Hoge Bunders

Je bent oplossingsgericht en gedreven om nieuwe software en

Ambachtsstraat 8

toepassingen in detail te leren kennen.

9700 Oudenaarde

Je bent communicatief en je kan je input overbrengen naar een
developmentploeg.

België
Telefoon: 055/300.320
Fax: 055/300.104
jobaanbieding@cac.be

Aanbod:
Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.
Een afwisselende job in een leuke en informele omgeving.

Meer vacatures kunt u terugvinden op www.cac.be

