Met het hoofdkwartier in Japan en wereldwijd meer dan 80 dochterondernemingen is Toshiba een sterke partner om
organisaties te helpen met slimme en vooruitstrevende IT-, print- & scanoplossingen in diverse hightech sectoren waaronder
industrie, transport en logistiek, retail, gezondheidszorg, enz. Voor onze Belgische afdeling in Zellik gespecialiseerd in labelen multifunctionele printers en oplossingen, zijn wij momenteel op zoek naar een nieuwe collega om het IT Solutions Team te
versterken.

Solution Engineer (m/v)
Functieomschrijving
Als Solutions Engineer sta je samen met je collega’s in voor het ontwikkelen, implementeren en ondersteunen
(pre-sales en after-sales) van print- en scanoplossingen bij onze partners en/of eindklanten. Een brede waaier
aan mogelijke oplossingen kruisen je pad. Dat kan gaan van algemene print & scan toepassingen tot meer
specifieke toepassingen (waaronder barcode & RFID, print & apply-oplossingen,...), tot cloud printing en document
management systemen.
Wij zoeken
Je beschikt over een flinke dosis doorzettingsvermogen en de wil om succesvol te zijn in een zeer competitieve
markt met uitdagende en erg afwisselende IT-technische vraagstukken. Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen
in de IT-technologie en je kan technische product-eigenschappen vertalen in concrete voordelen voor de klant.
Je behaalde een bachelordiploma Informatica / Electronica, hebt een basiskennis in programmeren met Basic en
Java-script en hebt bij voorkeur een eerste ervaring in een soortgelijke functie. Je durft je verantwoordelijkheden
binnen een project op te nemen en eigen initiatieven en technische oplossingen voor te stellen. Je zin voor analyse
en synthese stelt je in staat kwalitatief werk af te leveren. Je kan zowel autonoom als in teamverband werken. Je
bent communicatief in zowel Nederlands, Frans en Engels en klantgericht.
Wij bieden
Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheden en unieke kansen om je talenten te ontwikkelen. Je kan rekenen op een
goede begeleiding. Onze organisatiecultuur kenmerkt zich door laagdrempeligheid, korte communicatielijnen,
loyaliteit, ambitie en gedrevenheid. Er heerst een informele werksfeer, waarbij er veel waarde wordt gehecht
aan collegialiteit. We voorzien een aantrekkelijk salarispakket (incl. bedrijfswagen) en je krijgt alle kansen om te
evolueren in een innoverend en energiek bedrijf.
Is dit jouw nieuwe uitdaging?
Stuur dan je cv met motivatiebrief naar wim.decat@toshibatec-tgis.com.

