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 info 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:
Field Application Engineer
Verantwoordelijkheden:
Voor de uitgebreide mix van installaties in onze zendstations verspreid over
Vlaanderen en Brussel zal je vanuit onze uitvalsbasis te Schoten of Sint-Pieters-Leeuw
instaan voor volgend takenpakket:
 Uitvoeren van onderhoudsactiviteiten, zowel voor preventief als correctief
onderhoud.
 Analyse van technische problemen on-site en zoeken naar oplossingen.
 Nauw samenwerken met het Network Operation Center en deelnemen aan de
24u/24u wachtdienst in geval van incidenten.
 Bewaken en onderhouden van de verschillende installaties en tijdig signaleren
wanneer er problemen zijn i.v.m. beschikbaarheid, kwaliteit en
betrouwbaarheid.
Voor de lopende en toekomstige projecten, zal je verantwoordelijk zijn voor:
 Als lid van een projectteam de projectdoeleinden mee realiseren.
 Assisteren bij het opstellen van lastenboeken en opvolgen/controleren van de
uitgevoerde werkzaamheden.
 Realiseren van verbeterprojecten omtrent bestaande installaties.
Verwachtingen:










Je hebt een ‘Can Do’ attitude, bent flexibel, positief ingesteld en bovendien een
teamplayer
Je bent van opleiding ingenieur of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt ervaring in operationeel beheer en onderhoud van
communicatietoepassingen.
Je bent hands-on, service-minded & stressbestendig.
Je bent leergierig en interesse in radiocommunicatie technologie en zijn
toepassingen is een must.
Je hebt een basiskennis over elektrische installaties en feeling met elektronica.
Ervaring in volgende domeinen is een pluspunt: broadcasting, DVB, RF, IP,
glasvezeltoepassingen…
Je hebt een perfecte kennis van Nederlands met goede kennis van Engels.
Kennis van Frans is een pluspunt.
Je bent resultaat- en klantgericht, hebt commerciële feeling en een
ondernemersmentaliteit.

Wat bieden we je?
- Een boeiende en gevarieerde job;
- Een competitieve verloning plus extra legale voordelen met onder meer een
bedrijfswagen na 6 maanden.
- Uitvalsbasis in Sint-Pieters-Leeuw of Schoten.
- 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.

