
 

 

VACATURE 

 
Titel :  Technieker informatica netwerk. (junior) 
 
 
ANS Benelux, gevestigd in Wauthier Braine, is al meer dan 20 jaar actief in het adviseren en verkopen van 
innovatieve producten voor computernetwerken, telecom en datacenters. ANS heeft zijn positie op de markt 
verworven dankzij zijn zeer bekwame technici die de beste oplossingen aanbieden alsmede door zijn  
verkoopsteam dat altijd alert is voor de wensen en noden van meer dan 500 klanten.  
ANS staat bekend om de kwaliteit van zijn onderhoudsdienst die systematisch aan klanten wordt 
aangeboden en die een vertrouwensband tussen de partijen smeedt. 
 
 
Functieomschrijving:  
ANS Benelux is op zoek naar een Nederlandstalige Junior Technieker met interesse en affiniteiten voor IT 
en meer in het bijzonder IT-netwerkapparatuur bestemd voor middelgrote en grote bedrijven (datacentra, 
racks, switches, PDU's, koperconnectiviteit, glasvezel, draadloze verbindingen, …) begeleid en opgeleid 
door de Technische Manager en de technieker die zijn collega zal zijn. Vervolgens zal hij o.a. volgende 
taken moeten uitvoeren binnen het technische team:  
 
Ondersteuning van de vertegenwoordigers bij klanten (technische ondersteuning, demo, enz.). 
Ontwerpen van oplossingen en documentatie voorbereiden. 
Verkoopsoffertes valideren. 
Deelnemen aan onderhouds- en ondersteuningsservices. 
Logistieke ondersteuning bieden bij voorraadbeheer. 
Deelnemen aan installaties op klantenlocaties. 
IT-apparatuur testen en kleine reparaties uitvoeren. 
Uitvoeren producttraining voor klanten en intern personeel. 
 

ANS zoekt: V/M/X  
- Ondernemend, gemotiveerd, enthousiast, efficiënt, volhardend, autonoom en gepassioneerd door het 
computernetwerk.  
- Verlangen om een beroep van de toekomst te leren en mogelijkheid tot ontwikkeling op lange termijn  
- Diploma computer- of elektronicatechnicus,  
- Permanente wens om zich bij te scholen op het vlak van bestaande en nieuwe producten.  
- Rijbewijs B, goed voorkomen.  
- Tweetalig Nederlands / Frans. Engels is een pluspunt .. 
 
 Aanbod ANS:  
- Aantrekkelijk salaris, bedrijfswagen, maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering. 
- ANS leert je de kennis die nodig is om een echt gespecialiseerd technieker te worden. 
- Collegiale en efficiënte ondersteuning vanuit de backoffice en het technische team. 
- Gevarieerde klanten, vaak van relatief grote omvang (multinationals, universiteiten, ziekenhuizen enz.). 
- Een kleine groeiende KMO die ontwikkelingskansen biedt. 
- Autonomie en vrijheid om zijn klantenportefeuille te ontwikkelen, enz. 
 


