
 

 

 

 

 

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 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 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 alle tijdrovende ICT-vraagstukken van 

een onderneming uit handen. Onze klant kan vertrouwen op ons one-stop-shop principe. Zo kan hij 

zich volop focussen op zijn kerntaken. 

 

Wil jij ons team versterken? We zijn op zoek naar een:  

  

Telecom Support Engineer (M/V)  

 

Wat moet je doen? 

 
• Als Telecom Engineer zal jij in je opleidingstraject mee de installatie en configuratie bij 

klanten doen; 

• Na een grondige analyse van de reeds bestaande infrastructuur en de noden van de klant, 

wordt er een totaaloplossing op maat samengesteld;  

• Je komt hierbij dagelijks in aanraking met Voice over IP en andere telecomapplicaties (CTI, 

customer interaction, …) in erg diverse omgevingen;  

• Na het opleidingstraject zal je vooral werken vanuit onze vestiging in Gent in het kader van 

support voor onze klanten. 



 

 

Wie zoeken we?  

 

• Je hebt een Bachelor in Toegepaste informatica - Netwerk –en Systeembeheer, Bachelor 

Elektronica/ICT -  Telecommunicatie, ... OF relevante ervaring in de sector; 

• Basiskennis van PABX/PBX alsook ervaring met andere telecomapplicaties is een pluspunt, doch 

geen vereiste. De wil om dit te leren is echter onontbeerlijk; 

• Je kennis van Mitel is een +;  

• Je bent een positief ingestelde, enthousiaste en communicatieve teamplayer; 

• Je bent beiden resultaat- en actiegericht; 

• Je bent analytisch en haalt energie uit het ondersteunen, installeren en optimaliseren van 

systemen; 

• Je bent flexibel;   

• Je gaat planmatig te werk; 

• Idealiter ben je woonachtig in de omgeving van Gent.  Woon je elders centraal of ben je bereid je 

vlot te verplaatsen, dan zien we je kandidatuur ook graag tegemoet; 

• Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands, je hebt een basiskennis van het Frans . 
 

 

Wat bieden we aan? 

 
• Een sterke, gezonde en groeiende organisatie met veel ambitie en goesting; 

• Een nieuwe functie met heel wat verantwoordelijkheden, zelfstandigheid en ontplooiingskansen; 

• Een voltijdse functie van onbepaalde duur; 

• Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen zoals wagen, tankkaart, laptop, gsm, 

verzekeringen, etc; 

• Een dynamische en transparante organisatie; 

• Een bedrijf dat resultaat omzet naar incentives en sociale activiteiten allerhande;   

• Een uitdaging! 

 

Hebben we een klik? 
 
Stuur dan meteen je CV en motivatiebrief met referentie ‘Telecom Support Engineer’ naar 

jobs@bkm.be. We behandelen je kandidatuur zo snel mogelijk en met de nodige discretie.  
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