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SYSTEM ENGINEER 
 

Wie zijn wij?  

 

Mapa is een West-Vlaamse KMO, gelegen in een filevrije omgeving in Koekelare. Onze 25 medewerkers 

vormen het kloppend hart van ons bedrijf. Sinds de oprichting in 1995 rekenen klanten op Mapa voor 

het installeren en onderhouden van hun hardware, software en netwerkinfrastructuur, waar het team 

van een tiental specialisten voor instaat. Daarnaast bouwen wij dagelijks verder aan onze eigen ERP- 

en productiesoftware. Vandaag doen we dat met een 10-koppig softwareteam, waar jij misschien deel 

van wordt!  

Door onze persoonlijke aanpak zijn we een echte sparringpartner voor klanten en garanderen we hen 

structurele meerwaarde. Maatschappelijk ondernemen is voor ons geen hol begrip, het is verweven in 

onze identiteit. Elke dag focussen we onze energie op de 3 p’s van duurzame ontwikkeling: people, 

planet & profit. De winst die we maken, investeren we in een stimulerende en stressvrije 

werkomgeving en in projecten die bijdragen aan een betere wereld. Check onze website en onze 

facebook pagina als je benieuwd bent naar de concrete acties waarmee wij een verschil maken in het 

leven van onze medewerkers en onze gemeenschap! 

 

Wat houdt de job juist in? 

 

Als System Engineer ben je het gezicht van Mapa bij onze klanten. Je configureert, installeert en 

onderhoudt hun volledige IT-infrastructuur (hardware, software en netwerken), zowel vanop afstand 

als bij hen ter plekke. Indien nodig kan je terugvallen op de ondersteuning van je ervaren collega’s. 

Grote of complexe projecten pakken we altijd aan als een team. 

 

Je concrete takenpakket omvat onder andere: 

 

 prestaties van de volledige IT-infrastructuur opvolgen en analyseren. 

 maatregelen voorstellen voor de verbetering van de kwaliteit, de veiligheid en de 

productiviteit.  

 de configuratie en architectuur van de IT-systemen bijwerken naargelang de ontwikkelingen 

en vragen van de klant. 

 ontwikkelingsteams of gebruikers adviseren en bijstaan bij de keuze en toepassing van 

technische oplossingen. 

 de nodige IT-infrastructuur selecteren en installeren (software, hardware & netwerken).  

 toegangsrechten bepalen en opvolgen naargelang de karakteristieken van de gebruikers of 

de diensten. 

 storingen, incidenten en onregelmatigheden identificeren. 

 een diagnose stellen en corrigerende maatregelen toepassen. 

 beheer en onderhoudsinterventies op IT-infrastructuur van op afstand uitvoeren. 

 … 
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Specialist in hardware, software, networking en traceability 
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Wat zoeken wij? 

 

 Je hebt een Bachelordiploma of bent gelijkwaardig door ervaring in een relevante richting.  

 Je beschikt vooral over een stevige dosis daadkracht en analytisch denkvermogen waarmee je 

complexe situaties kan doorgronden en werkbare, doelgerichte oplossingen kan uitdenken. 

 Je hebt reeds een eerste werkervaring achter de rug. Enige ervaring met een gelijkaardig IT-

takenpakket is een must. 

 Je bent matuur en integer en je hecht net zoals wij veel belang aan vertrouwen en respect. 

 Je vindt tevreden klanten belangrijker dan jouw functietitel. 

 Je levert kwalitatieve code en service op een zo efficiënt mogelijke manier. 

 Je gaat op zoek naar zowel pragmatische als duurzame oplossingen voor problemen. 

 Je krijgt energie van concrete resultaten boeken.  

 

Wat vind je bij ons?  

 

 Een stressvrije omgeving! Vanuit onze kernwaarden respect, vertrouwen en integriteit is ons 

beleid gericht op het creëren van een veilig en stimulerend klimaat en het reduceren van stress 

in ons werk. Ja, we willen kwaliteit en service bieden en we willen resultaten halen, maar niet 

ten koste van onze gezondheid en onze levenskwaliteit. Mapa wil niet noodzakelijk het 

“grootste” bedrijf zijn, maar wel de mooiste en meest waarde(n)volle partner voor onze 

klanten en medewerkers.  

 De filevrije locatie van onze kantoren bezorgt je alvast geen verkeersstress. 

 Een hecht team en een gemoedelijke werksfeer. Klein genoeg om iedereen te kennen, groot 

genoeg om samen interessante totaalprojecten te realiseren. 

 Een loopbaanbeleid dat gericht is op jouw talenten, interesses en drijfveren. In dialoog geven 

we vorm aan een job, functie-inhoud en opdrachten die je energie geven. 

 Een aangename werkplek voorzien van alle faciliteiten. Landschapsbureau ’s met de nodige 

ruimtes om je af te zonderen, in groep te brainstormen, etc. Nood aan een momentje alleen, 

weg uit de rat race? Zet je even in onze stille ruimte, doe een powernap, lees een boek in onze 

bibliotheek,… Het kan allemaal, zolang je je eindresultaten maar kwalitatief behaalt! 

 Een werkgever die gelooft in een gezonde geest in een gezond lichaam. We hebben een eigen 

fitnessruimte én we bieden een persoonlijke coach aan om je te begeleiden in een 

fitnessprogramma op maat. 

 

 

Kriebelt het al om onze klanten hun IT-infrastructuur helemaal op punt te gaan zetten? Solliciteer 

dan via info@mapa.be of 051 58 36 49 (Chris Paridaen) 
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