
IT coordinator Bunzl België 
 
Bunzl België is op zoek naar een enthousiaste IT coordinator die verantwoordelijk zal zijn voor de 
continuïteit, kwaliteit en de feilloze werking van de technische infrastructuur binnen onze organisatie. 
Dit maakt van jou het gezicht van IT voor de eindgebruikers binnen onze internationale organisatie. 

Wat zijn je taken? 

 Eerste aanspreekpunt IT voor de ondersteuning van +/- 200 eindgebruikers 
 Algemeen beheer van de IT infrastructuur en telefonie; 
 Coördinatie en uitvoering van lokale IT projecten; 
 Organisatie en, indien nodig, geven van basisopleidingen IT voor eindgebruikers; 
 Advisering management omtrent strategie op lokaal IT gebied; 
 Hulp bij het opstellen van de richtlijnen omtrent het gebruik van hardware en het network; 
 Verantwoordelijk voor de verdere uitrol en proactieve opvolging van de Bunzl IT Security 

policies 
 Contacten onderhouden met het Bunzl IT team en externe leveranciers 
 Je bent gebaseerd in Genval, echter bied je tevens technische ondersteuning voor de 3 

andere operationele sites: Wilsele, Doornik en Tisselt waar je regelmatig verplaatsingen zal 
naar doen; 

 Verder neem je zitting in de Europese Bunzl Local IT community, waarin jij een belangrijke 
spil vormt tussen het Europese Shared Service Center en de lokale business; 

 Je rapporteert aan de IT Manager van Bunzl België. 

Wie ben je? 

 Je hebt een grote passie voor IT en Digitalisatie; 
 Je kan je taken prioriteren; 
 Je blijft rustig onder druk; 
 Je hebt een servicegerichte attitude en staat erop dat elke eindgebruiker tevreden is; 
 Bachelor niveau of gelijkwaardig door ervaring bij voorkeur in een IT technische richting en 

een brede IT kennis op gebied van servicedesk en werkplekbeheer; 
 Minimaal 1 tot 2 jaar ervaring met coördinerende taken en/of projectleiding; 
 Ervaring met Windows computers in een shared Citrix omgeving en bijhorende beheerstools 

(Active Directory, Citrix Director, CISCO, NinjaOne, …); 
 Kennis van lokale netwerken, Wi-Fi, printers en scanners; 
 Ervaring met Servicedesk tooling, bijvoorbeeld TopDesk; 
 Kennis van MS Office 365.  
 Kennis van of ervaring met een ERP-systeem (zoals Microsoft Dynamics AX) is een pluspunt; 
 Kennis van 3CX VoIP is een pluspunt; 
 ITIL of soortgelijke certificering is een pluspunt; 
 Ervaring in een commerciële én logistieke omgeving is een pluspunt; 
 Je beschikt over een uitstekende kennis van het Nederlands en van het Frans (zowel 

mondeling als schriftelijk) en een goede kennis van het Engels. 

Wat wij te bieden hebben: 

 Een zeer uitgebreide en gevarieerde functie met dagelijkse uitdagingen; 
 Je gaat werken voor een wereldwijd bedrijf met een open bedrijfscultuur waar de ontwikkeling 

van medewerkers centraal staat; 
 Je krijgt een competitief salaris met aantrekkelijke extralegale voordelen (bv. 

maaltijdcheques, bedrijfswagen, telefoon, ...) 
  

Bij Bunzl geloven we dat onze medewerkers de sleutel zijn tot succes. We zijn trots op de 
arbeidsvoorwaarden die wij bieden. Deze dragen bij aan de betrokkenheid en motivatie van onze 
medewerkers. 



 
We hebben een open en informele cultuur waar medewerkers met respect voor elkaar samenwerken 
met als streven de beste resultaten te behalen. 
 
Dit helpt ons om van Bunzl een ‘great place to work’ te maken. 
 
Interesse? 
 
Stuur dan snel jouw CV via e-mail naar: Fabio Gilberto, Head of HR Bunzl Belgium, 
fgilberto@kingbelgium.be. 
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