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Let’s connect..
Ben jij op zoek naar een functie waarin je je steentje kan bijdragen aan de verdere uitgroei 
van een bedrijf in volle expansie? Aarzel dan niet en lees zeker verder!

Wie we zijn
BKM biedt kwalitatieve ICT-oplossingen aan in 4 domeinen. Unified Communications & Collaboration (UCC) 
solutions, IT solutions, Document & Visual solutions en Connectivity solutions. We werken volgens het 
One-stop-shop principe. Met meer dan 20 jaar ervaring zijn we uitgegroeid tot een betrouwbare referentie in de 
markt. 170 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 alle tijdrovende ICT-vraagstukken van een onderneming uit 
handen. Onze klant kan vertrouwen op ons one-stop-shop-service principe. Zo kan hij zich volop focussen op zijn 
kerntaken.

Wil jij ons team versterken? Voor de vestiging in Hasselt zijn we op zoek naar een:
System Engineer IT Solutions (M/V).

Wat moet je doen?
Je staat in voor het beheer en de ondersteuning van netwerk- en systeemomgevingen bij onze klanten. Je staat in 
voor het oplossen van problemen of vragen bij bestaande klanten. Dit kan door bij klanten ter plaatse te gaan of 
door remote oplossingen aan te bieden en uit te voeren. Jouw secure opvolging en uitstekende service 
garanderen succes. 

Wie zoeken we?
- Je hebt een IT opleiding achter de rug gecombineerd met 3 jaar ervaring in installatie, beheer of troubleshooten

van computersystemen (Microsoft Windows, Backup, RDS, Office365, SAN )
- Je bent klantgericht en oplossingsgericht
- Je hebt een degelijke kennis van het NL en het FR
- Je legt sterk de nadruk op klantentevredenheid
- Je wil deel uitmaken van een gemotiveerd team, waar je de ruimte krijgt om zelfstandig te werken

Wat bieden we?
- We bieden jou een voltijdse functie met contract van onbepaalde duur
- Je kan deel uitmaken van een sterke en gezonde onderneming. Met ruim 16.000 klanten is BKM 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 in de markt en groei je ook in je professionaliteit

- We bieden je een marktconform verloningspakket

Hebben we een klik?
Stuur dan meteen je CV en motivatiebrief met referentie ‘Customer Care Engineer IT Solutions’ naar hello@bkm.be. 
We behandelen je kandidatuur zo snel mogelijk en met de nodige discretie.




