
 

 

Let’s connect… 

 

Bent u op zoek naar een functie waarin u kunt bijdragen aan de groei van een 
bedrijf in volle uitbreiding? Aarzel dan niet en lees verder! 

 

Wie zijn wij? 

 
BKM-Orange biedt kwalitatieve ICT-oplossingen aan in 4 domeinen. Oplossingen voor Unified 

Communications & Collaboration (UCC), IT-oplossingen, Document & Visual-oplossingen en Connectivity-

oplossingen. Wij werken volgens het principe one-stop-shop. Met meer dan 25 jaar ervaring zijn we een 

betrouwbare referentie op de markt geworden. Onze 230 medewerkers in onze kantoren in Hasselt, 

Steenokkerzeel en Gent zijn deskundigen met de ervaring en professionele vaardigheden om elke dag het 

beste van zichzelf te geven voor onze 16.000 klanten. BKM maakt deel uit van de groep Orange Belgium, 

één van de grootste telecomoperatoren op de markt. Samen vormen we een betrouwbare combinatie 

die krachtige oplossingen en diensten aanbiedt op het gebied van connectiviteit en ICT. 

 

‘We connect. We care.’ Dit zijn de beloften die wij dagelijks ten volle nakomen. Dankzij zijn expertise in 

het vakgebied en het gebruik van de nieuwste technologieën, bevrijdt BKM bedrijven van alle tijdrovende 

ICT-problemen. Onze klanten kunnen vertrouwen op ons one-stop-shop-principe. Zo kunnen ze zich ten 

volle concentreren op hun activiteiten. 

 

Wilt u ons team komen versterken? Wij zijn op zoek naar een:  

 

Cisco CCIE/CCNP Network Engineer Routing/Switching (M/V) 
 

Wat zijn uw taken? 
 

Wij zijn op zoek naar een Network Engineer (M/V) met 10 jaar ervaring in het ontwerpen en configureren 

van kritieke LAN Cisco netwerkconfiguraties, waaronder routers, switches (campus en datacenter), wifi-

controllers enz. 

De ideale kandidaat heeft een zeer goed inzicht in bedrijfsnetwerkinfrastructuren, de 

hardwarecomponenten waaruit ze bestaan en de gebruikte protocollen. Hij/zij zal voornamelijk taken 

uitvoeren op het gebied van netwerkarchitectuur om het beste ontwerp te definiëren om een nieuw 

netwerk te implementeren en/of om nieuwe toepassingen te integreren in bestaande netwerken. 

Hij/zij zal samenwerken met een team van Network Engineers die verantwoordelijk zullen zijn voor de 

installatie en de ondersteuning van de geïnstalleerde elementen. Je zal moeten samenwerken met de 



ondersteunende engineers om een level 3-ondersteuning te bieden en om de opvolging van tickets naar 

de TAC van Cisco te verzekeren.  

We krijgen momenteel veel aanvragen voor onze klanten met een kritieke infrastructuur, maar ook voor 

onze eigen datacenterinfrastructuur. 

Wat verwachten wij van u? 

 
• Nieuwe datanetwerken ontwerpen, rekening houdend met de eisen van onze klanten;  

• Deelnemen aan de implementatie van de oplossing met de hulp van een installatie- en 

ondersteuningsteam; 

• Nieuwe systemen die de algemene veiligheid verbeteren ontwerpen en implementeren; 

• Beveiligingstechnieken toepassen om ervoor te zorgen dat de toegangscontrole, de aanmelding en 

de audit adequaat en doeltreffend zijn; 

• Verbeteringen voor de bestaande architectuur voorstellen; 

• Samenwerken met ondersteuningsteams om onderzoeken uit te voeren, te diagnosticeren en 

netwerkproblemen op te lossen. 

 

Waar zijn wij naar op zoek?   

• Technische vaardigheden: 
o u beschikt, bij voorkeur, over een universitair diploma (Master) - of minstens over een 

Bachelordiploma - en u hebt interesse in bedrijfsnetwerktechnologieën;  
o u beschikt minstens over een certificaat Cisco CCNP in Routing/Switching en u hebt 10 jaar 

ervaring in het ontwerpen en configureren van netwerken; 
o u hebt een goede kennis van Cisco-bedrijfsnetwerken (LAN, wifi, beveiliging); 
o u hebt een goede kennis van protocollen van layer2 en layer3 van het OSI-model; 
o U bent vertrouwd met de tools en hulpmiddelen die Cisco op zijn website ter beschikking stelt; 
o een Cisco CCNA-certificaat in datacentra en/of draadloze netwerken of een gelijkwaardige 

ervaring op deze gebieden zijn een pluspunt. 
 

• Niet-technische vaardigheden 
o u bent goed in communiceren en u bent in staat om een vertrouwensrelatie met klanten op te 

bouwen; 
o u werkt zelfstandig, methodisch, gestructureerd en georganiseerd om een werkplan op te 

stellen alvorens aan een configuratie te beginnen; 
o u spreekt en schrijft vloeiend Frans en u hebt een goede kennis van geschreven en gesproken 

Engels (kennis van het Nederlands is een pluspunt); 
o u bent stressbestendig; 
o u bent flexibel wat betreft verplaatsingen (in België) en werkuren.  

 
 

Hebt u interesse? 
 

Stuur uw cv en motivatiebrief met referentie “Cisco CCIE/CCNP Network Engineer” naar jobs@bkm.be. 

Wij zullen uw aanvraag zo snel mogelijk en met de nodige discretie behandelen.  

 


