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Zoek jij een uitdagende job in de ICT, waarbij beschikbaarheid van systemen en support naar eindgebruikers 
centraal staat? Dan ben jij onze versterking binnen de IT groep van Rust-Oleum Europe.
Als IT support medewerker ben je (mede)verantwoordelijk voor het beheer van onze diverse omgevingen. 
Je levert support (1ste en 2de lijns) op diverse vlakken, gaande van Vmware, Win OS 2008/2012/2016/2019, 
Exchange/Outlook tot AS400 en Java Development voor de inhouse ontwikkeling (WMS + production software). 
Hiernaast zal je ook te maken krijgen met Dell netwerken en Avaya als Voip centrale. Jouw interne klanten 
zijn onze gebruikers welke in Belgie, Nederland, Frankrijk, Duitsland en UK gebaseerd zijn. Jijzelf zal te werk 
gesteld worden in Zelem – België. Doch zal je je ook geregeld in ons filiaal in Den Bosh bevinden.

Jouw profiel
• Je behaalde een bachelor diploma in informatica of een aanverwante richting
• Daarnaast heb je minstens een eerste werkervaring achter de rug
• Je hebt een sterke kennis van Windows 8/10 en Windows 2008/2012/2016/2019
• Basiskennis van netwerken, mailsystemen en ER is een must
• Bij voorkeur beheers je een goede kennis van RPG en/of Java en VMWare
• Je spreekt vlot Nederlands en Engels, Frans is een mooie plus

Ons aanbod
• Je zal terechtkomen in een aangename internationale werkomgeving
• Je start met een contract bepaalde duur dat later omgezet wordt in contract onbepaalde duur
• Je werkt fulltime waarbij je gemiddeld 39.38u per week werkt waardoor jou extra ADV-uren worden toegekend. 

Daarbovenop krijg je nog eens 2 conventionele verlofdagen per jaar toegekend. 
• Ons salarispakket bestaat o.a. uit maaltijdcheques, groepsverzekering, terugbetaling vervoer volgens het 

sociale abonnement en een winstpremie. Na een bepaalde doorlooptijd is er kans op een bedrijfswagen.
• Ondersteuning/coaching en opleidingsmogelijkheden
• Er bestaat een doorgroeimogelijkheid naar projectontwikkelingen

Hoe solliciteren?
Solliciteer vandaag nog door je C.V. op te sturen naar vacature@ro-m.com. 
Gelieve in de titel melding te maken van de vacature waarvoor je solliciteert.

Tijdens het selectiegesprek zullen al je vragen beantwoord worden en maak je nader kennis met onze organisatie!
Meer informatie over ons bedrijf kan je alvast terugvinden op:
www.mathyspaints.eu/nl/ en www.rust-oleum.eu/about-us

Mathys® en Rust-Oleum® zijn sterke verfmerken die behoren tot de groep RPM® International, een groeiende 
beursgenoteerde Amerikaanse onderneming. Verkoop en distributie van de verfproducten gebeurt via een uitgebreid 
netwerk van o.a. verfgroothandels en distributeurs naar zowel de professionele als consumentenmarkt. Ter ondersteuning 
van ons Team in Zelem, nabij Diest, zijn wij op zoek naar een:

IT- support Medewerker (M/V)


