Wie zijn wij?
Norkring België is een jong, dynamisch en innovatief mediabedrijf met
vestigingen in Antwerpen, Schoten en Sint-Pieters-Leeuw. Norkring België
beschikt over een eigen omroepinfrastructuurnetwerk met ca. 30 sites in Vlaanderen en
Brussel en is daarmee een volwaardige nieuwe netwerkoperator voor digitale TV, radio en
andere toepassingen. Meer informatie vind je op www.norkring.be
Ben je geboeid door radio en televisie? Wil je meewerken aan het succes waarvoor Norkring
België in 2012 de award “Groeikampioen” kreeg van Vacature/Graydon.
Dan hebben we een interessant jobaanbod voor je in petto. Voor het operationeel beheer
van het zenderpark, zijn we op zoek naar een:
NOC Operator (wervingsreserve)
Verantwoordelijkheden:
Als teamlid van het Network Operation Center, gevestigd in Sint-Pieters-Leeuw, sta je in
voor de bewaking van de verschillende radio- en televisie-uitzendingen (FM, DAB, DVB-T…)
die Norkring aan hun klanten aanbiedt, met als belangrijkste criteria de beschikbaarheid en
de kwaliteit van de services:
 Detecteren, analyseren & oplossen van problemen:
o door het uitvoeren van schakelingen via het network management systeem.
o door beroep te doen op de onderhoudsingenieurs.
o door het tijdig inschakelen van onze leveranciers.
 Verzorgen van communicatie naar onze klanten en leveranciers.
 Documenteren van incidenten gebruik makend van een trouble-ticketing-systeem.
De NOC operator zal in een shift-rotatie-systeem het NOC bemannen, onderhoudstaken
opvolgen en communiceren met onze klanten en leveranciers.
Verwachtingen








Je hebt een ‘Can Do’ attitude, bent flexibel, positief ingesteld en bovendien een
teamplayer
Je hebt een opleiding bachelor of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt reeds een eerste ervaring in operationeel beheer.
Je bent service-minded en stressbestendig, resultaat- en klantgericht.
Interesse en/of ervaring in radiocommunicatie technologieën, broadcasting,
glasvezeltoepassingen of datacommunicatie… is een pluspunt.
Je bent communicatief en hebt een perfecte kennis van Nederlands en een goede
kennis van Engels. Kennis van Frans is een pluspunt.
Je bent bereid om in een shift-rotatie-systeem te werken om het NOC 20u op 24u te
bemannen, 7 dagen op 7.

Wat bieden we je?
-

Een boeiende en gevarieerde job;
Een competitieve verloning plus extra legale voordelen met onder meer een
bedrijfswagen na 6 maanden.
Tewerkstelling in de constant innoverende omgeving van radio en digitale televisie.

Ben jij de m/v die ons team kan versterken en verder meebouwen aan ons succesverhaal?
Stuur je CV en een motivatiebrief naar chantal.heylen@norkring.be. Je kunt rekenen op een
snelle reactie.

