
 
 

 

Let’s connect… 

 
Ben je op zoek naar een functie waar je kunt bijdragen aan de verdere groei van 
een bedrijf in volle expansie? Aarzel dan niet en lees verder! 

 

Wie zijn we? 

 
BKM-Orange maakt sinds 2019 deel uit van Orange België en biedt kwalitatieve ICT-oplossingen aan in 4 
domeinen. Unified Communications & Collaboration (UCC) solutions, IT solutions, Document & Visual 
solutions en Connectivity solutions. Met meer dan 25 jaar ervaring zijn wij uitgegroeid tot een 
betrouwbare referentie in de markt. 230 medewerkers, verspreid over onze kantoren in Hasselt, 
Steenokkerzeel en Gent zijn specialisten met ervaring en vakkennis die dagelijks het beste van zichzelf 
geven voor onze 16.000 klanten.  
 
‘We connect. We care.’ Dat is waar wij elke dag voor tot het uiterste gaan. Met de juiste kennis van zaken 
en volgens de laatste nieuwe technologieën neemt BKM-Orange alle tijdrovende ICT-vraagstukken van 
een onderneming uit handen. Als ICT-adviseur begeleiden we onze klanten tijdens hun digitale 
transformatie. 

 

Wil jij ons team versterken? Voor onze afdeling IT & Netwerken zijn we op zoek naar een : 
 

 

SENIOR NETWERK ENGINEER 

 
Wat mag je doen ? 

 
• Ondersteunen van klanten in hun networking- en security vragen en problemen; 

• Oplossen van complexe netwerkstoringen; 

• Installeren van nieuwe elementen in het netwerk en adviseren over de voorwaarden voor het  

optimaal functioneren van het netwerk; 

• Contact onderhouden met onze fabrikanten/leveranciers en hun technische supportafdelingen 

• Verbreden en verdiepen van je kennisniveau in relevante kennisgebieden; 

• Technisch coachen van je collega engineers; 

• Onderhouden en verbeteren van technische documentatie en rapportages 

 



Wie zoeken we? 

 
• Je beschikt bij voorkeur over tenminste een bachelordiploma in ICT networking; 

• Je hebt tenminste 5 jaar practische ervaring in networking; 

• Je hebt een senior kennisniveau van HP Aruba & Clearpass; 

• Je weet je goed te behelpen in Central en Airwave; 

• Je bezit een doorgedreven kennis van bekabelde en draadloze netwerken; 

• Je bent in staat om te luisteren en oplossingen voor te stellen; 

• Je communiceert duidelijk, transparant en vlot; 

• Je hebt geen angst van adminstratie en ziet het belang in van goed gedocumenteerde installaties 

en configuraties; 

• Je bent collegiaal en coachend; 

• Je werkt zelfstandig, methodisch, gestructureerd en georganiseerd; 

• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Frans en en hebt een goede kennis van het Engels. 

 

Wat bieden we? 
 

• Je kan deel uitmaken van een sterke en gezonde organisatie; 

• Met ruim 16.000 klanten is BKM-Orange één van de belangrijkste leveranciers van ICT-oplossingen 

en diensten in de Belgische markt; 

• We investeren in goede opleidingen voor onze medewerkers. Zo ben je altijd up-to-date met de 

nieuwste technologieën op de markt en groei je ook in je professionaliteit; 

• Een voltijdse functie van onbepaalde duur; 

• We bieden je een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen; 

• Een uitdaging! 

 
Hebben we een klik? 

 
Stuur dan meteen je CV en motivatiebrief met referentie ‘Senior Network Engineer’ naar jobs@bkm.be. 
We behandelen je kandidatuur zo snel mogelijk en met de nodige discretie. 
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