
 
 

 

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 de regio Brussel/ Wallonië/Vlaanderen zijn we op zoek naar een: 
 

 

IT Network Architect 

 
Wat mag je doen ? 

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

• Deelnemen aan de implementatie van de ontwerpen en de oplossingen 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 aan de bestaande architectuur voorstellen; 

• Samenwerken met je collega’s om onderzoeken uit te voeren, te diagnosticeren en 

netwerkproblemen op te lossen. 

 
 



Wie zoeken we? 

 
• Je beschikt, bij voorkeur, over een universitair diploma (Master) - of minstens over een 

bachelordiploma in ICT; 

• Je hebt tenminste 5 jaar ervaring in het ontwerpen en configureren van netwerken; 

• Je kent de ins en outs van de protocollen van layer2 en layer3 van het OSI-model; 

• Je beschikt minstens over een certificaat Cisco CCNP in Routing/Switching; 

• Je hebt een sterke kennis van Cisco-bedrijfsnetwerken (LAN, wifi, beveiliging); 

• Je bent vertrouwd met de tools en hulpmiddelen die Cisco op zijn website ter beschikking stelt; 

• Je Cisco CCNA-certificaat in datacentra en/of draadloze netwerken of een gelijkwaardige ervaring 

is een pluspunt. 

• Je communiceert vlot en bent in staat om een vertrouwensrelatie met klanten op te bouwen; 

• Je werkt zelfstandig, methodisch, gestructureerd en georganiseerd; 

• Je spreekt en schrijft vloeiend Frans en je hebt een goede kennis van het Nederlands en 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 ‘IT Network Architect’ naar jobs@bkm.be. We 
behandelen je kandidatuur zo snel mogelijk en met de nodige discretie. 

mailto:jobs@bkm.be

