IT Technical Enterprise Officer
De afdeling IT van bpost bank is actief op zoek naar een ervaren technische medewerker
om haar team te vervoegen.

Dagtaken:
•
•

•

•

•
•
•

U bent één van de bevoorrechte gesprekspartners in het kader van de
overeenkomst “Infrastructure As a Service” met onze partner IBM.
U ontwerpt en optimaliseert de IT-infrastructuur van bpost bank met het oog op
een effectief en efficiënt kostenbeheer teneinde de beveiliging, betrouwbaarheid en
schaalbaarheid van de infrastructuur te verzekeren.
U maakt deel uit van een zeer professioneel technische team gestuurd door de
richtlijnen die gedicteerd zijn door de diensten IT-architectuur en IT Security, IT
Governance (bijvoorbeeld Incident Management, Change Management, Release
Management, Problem Management, Configuration Management) en IT Internal
Controls.
U werkt nauw samen met bpost bank IT partners zoals IBM, Proximus, Oracle, SAP,
RedHat, Microsoft, ... en met de IT-afdelingen van aandeelhouders en business
partners van bpost bank zoals BNP Paribas Fortis, bpost, AG Insurance, Atos,
Diebold...
U neemt deel aan de technische documentatie van het IT infrastructuur van bpost
bank.
U maakt deel uit van het IT-team van wacht teneinde de beschikbaarheid van de
productie-infrastructuur buiten de werkuren (ongeveer 1week/4) te waarborgen.
Uw omgeving omvat:
o Core banking, gebaseerd op het bancaire pakket van Sopra Banking
o SAP (BI, Bank Analyzer, Finance & Accounting)
o Perifere componenten (zie hierna)

Uw profiel:
-

U heeft minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke rol.
U heeft ruime ervaring in Middelware (JBoss, TOMCAT, Apache)
U heeft een goede kennis van de exploitatiesystemen AIX en Redhat Linux.
U heeft een goede ervaring in het JBoss Application Server management.
U bent vertrouwd met de concepten Event Management en Capacity Management.
U kent en beheerst de concepten en de werkingsprincipes van een SAN.
U heeft een ervaring in het beheren van technische projecten.
Volgende vaardigheden zijn een troef:
• Configuration Management Systems (e.g. Nimsoft)
• Monitoring tools (e.g. Nimsoft, Splunk)
• Windows Server Administration
• VMware System Administration
• Citrix concepts
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• Network concepts (switching, TCPIP, UDP, routing, VLAN, latency,
ACL, DNS…)
• Security basics (best practices in Financial Services)
• Tivoli Storage Management
• Oracle Enterprise en Database Server (Structured Query Language)
• ITIL certificatie
-

U drukt zich vlot uit in het Engels (geschreven en gesproken).
U bent leergierig en veranderingen schrikken u niet af.
Als uitstekende "teamspeler" werkt u zelfstandig op uw opdrachten.
Dankzij uw mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, deelt u actief
informatie en reageert u naar behoren binnen de vereiste tijd.
Uw kritische en opbouwende geest stellen u in staat uiteenlopende opvattingen aan
te pakken en te integreren.
U bent nauwgezet en u waakt over het respecteren van de regels inzake de
governance van de bank.

Wij bieden:
De kans om deel uit te maken van een unieke speler in de retail banksector.
Een dynamisch werkkader in volle (r)evolutie.
Een contract van onbepaalde duur.
Een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen, in functie van uw
ervaring en competenties.
► Een tewerkstelling in hartje Brussel, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar
vervoer.
►
►
►
►

Geïnteresseerd?
Solliciteer online.
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