Technical Support Engineer Fiber

Function type:

Vast

Location:

Gent

Duration:

Longterm

Reference:

202008025

Description:
Description:
• Je maakt deel uit van het Fiber Network Program departement dat onder andere het operationeel beheer doet
• Je bent de technische expert optische vezel op het terrein ter ondersteuning van de toezichters en de optische
lassers (zowel intern als extern).
• Je geeft deze support op afstand en ter plaatse.
• Je onderhoudt je kennis over de materialen, technieken en processen van alle fiber projecten
• Je zorgt mee voor de voorbereiding, het toezicht en de controle van dossiers met betrekking tot de aanleg van
optische infrastructuur in het openbaar of privé- voor de fiber projecten
• Je controleert de uitvoering van de optische construction dossiers en de naleving van de kwaliteits- en
veiligheidsnormen.
• In geval van problemen met het netwerk, organiseer je zo snel mogelijk de localisatie en de herstelling van de
storingen met respect van de SLA's ten opzichte van onze klanten
• Je stelt de vereiste documenten op in geval van beschadiging van de infrastructuur
• U bent VOL-VCA gecertificeerd of bent bereid dit snel te halen
• Je kan meerdere projecten simultaan beheren
• Je bent bekwaam om conflicten te behandelen (klanten, aannemers, …)
• Je draagt bij tot de implementatie van nieuwe procedures binnen de lokale teams
• Je zoekt mee naar technische oplossingen voor complexe projecten binnen de optische infrastructuur, je test
deze ook uit, eventueel in “live” situaties

Requirements:
Profiel
• Technologie is je passie
• Je bent ondernemend en oplossingsgericht
• Respect is één van je persoonlijke waarden
• Je bent in staat om problemen op te lossen op afstand en op de werf en uw standpunt te verdedigen.
• Je bent dynamisch, assertief, stressbestendig, neemt verantwoordelijkheid en kunt zelfstandig werken
• Je kan een duidelijk en bondig verslag opstellen
• Je bent nauwkeurig en klantgericht
• Je kan plannen lezen
• Je bent integer
• Je bent geschikt om als Kwaliteits- en Veiligheidsauditeur (controleur) te fungeren en in staat om de goede
manier van werken aan de aannemers op het terrein uit te leggen (pedagoog)
• Je bent een organisator en je maakt graag planningen

• Je hebt een goede informaticakennis
• Het is een pluspunt als je JMS, BETty, Fitness kent
• Een vroegere ervaring in een gelijkaardige functie is een voordeel
• Je hebt teamspirit
• Je bezit “ondernemerschap”
• Begrijpen Engels is een pluspunt
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