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BEDRIJF 

Pollet Group 
 

LOCATIE 

Waregem 

 
OVER ONS 

Pollet Group, met hoofdzetel in Waregem, 
heeft vestigingen in 14 landen en is actief 
binnen 3 segmenten: de sector van 
waterbehandeling, de zwembadwereld en de 
medische industrie. Pollet Water Group bundelt 
26 bedrijven actief in waterbehandeling. Pollet 
Pool Group bewerkt de markt van 
zwembadbouwers met 8 distributiefirma’s en 2 
fabrikanten. Pollet Medical Group, bestaat uit 
in totaal 6 gespecialiseerde medisch 
georiënteerde bedrijven. Samen telt de groep 
zo’n 1.500 medewerkers. 

Onze centrale IT-afdeling biedt wereldwijde 
ondersteuning aan alle bedrijven binnen de 
divisies Pollet Water Group en Pollet Pool 
Group. Het IT department behartigt ook diverse 
IT projecten waaronder de invoering van een 
nieuwe ERP toepassing voor alle bedrijven 
binnen de groep (MS Dynamics 365 F&SCM), 
een nieuw CRM (MS Dynamics CRM), de opzet 
van mobiele applicaties, specifieke software op 
maat, enz. 

 

WAT HOUDT DE JOB IN 

Als IT infrastructure manager ben je verantwoordelijk voor het 
beheer van onze IT infrastructuur en het IT support aan de 
eindgebruikers en technical key-users. 

• Je bepaalt de huidige en eventuele toekomstige IT 
architectuur. Je maakt een realistisch en haalbaar 
jaarplan en budgetramingen op. Je weet perfect de 
business noden te vertalen naar het IT-landschap en 
je stelt ook zelf optimalisaties voor aan de directie. 

• Je coacht en stuurt jouw team van 4 support 
medewerkers proactief aan en stimuleert hen om de 
verwachte resultaten te realiseren. Je schrikt er niet 
voor terug om hen bij te staan bij complexere 
incidenten. 

• Je treedt alert en accuraat op bij ernstige mogelijke 
storingen. 

• Je beheert diverse projecten binnen IT Infrastructure 
onder meer m.b.t. de cloud, on premise services, 
WAN&LAN netwerken; enz. Je initieert, ontwikkelt en 
beheert de projecten, analyseert de haalbaarheid en 
volgt de voortgang op. 

• Je onderhandelt en sluit overeenkomsten af met 
externe partners om te voorzien in een performante 
ondersteuning van onze activiteiten. Je bent de 
schakel tussen de verschillende IT-partners en 
managet op continue basis de externe partners. 

• Je fungeert als technisch klankbord voor het 
management van onze bedrijven en partners. 

• Je beheert de monitoring van de operationele 
werking van onze systemen. Je houdt onze systemen 
up-to-date en waakt over de beveiliging. Je 
onderhoudt ook de documentatie van onze 
systemen. 

• Je bent op de hoogte van de recentste IT-
ontwikkelingen en neemt initiatief met betrekking tot 
noodzakelijke vernieuwingen. 

• Je rapporteert aan de CIO en overlegt met de 
Application Manager. 
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HQ WAREGEM 

Textielstraat 13 
8790 WAREGEM 
www.polletgroup.com 

AANBOD 

We bieden jou een afwisselende en uitdagende 
job in een snelgroeiende onderneming waar 
ondernemerschap en initiatief nemen wordt 
gestimuleerd. Je krijgt de kans om jouw 
potentieel voluit te benutten met ruimte voor 
ambitie en doorgroeimogelijkheden. 

Je bouwt mee vorm aan onze IT-omgeving van 
morgen en dat samen met je dynamische en 
enthousiaste collega’s van het centrale IT-team. 

Een job met diversiteit aan projecten en dit 
binnen de verschillende business domeinen. 
 

Je vervoegt een warm internationaal en volledig 
Belgisch familiebedrijf met oog voor zijn 
medewerkers en zijn klanten. 

Ons bedrijf is vlot bereikbaar op 3km van de afrit 
E17/Deerlijk en 3km van de afrit E17/Waregem. 

 

 

PROFIEL 

• Je beschikt over een bachelor diploma of hebt 
minstens 5-tal jaar ervaring in een gelijkaardige rol. 

• Een goede IT kennis is een absolute vereiste om 
verschillende configuraties en implementaties tot een 
goed eind te brengen. Concreet heb je kennis van 
volgende domeinen: VMWare, Veeam, Active 
Directory, Citrix, Cisco networking, Cisco security, 
fortigate, Windows server, Exchange,…. en kennis van 
diverse MS365 Cloudproducten (zoals Azure, 
Sharepoint, enz.) 

• Je bent vertrouwd met het opzetten van nieuwe 
projecten en het zoeken van een evenwicht tussen 
diverse gebruikersverwachtingen en mogelijkheden. 

• Jouw analytisch en pragmatisch inzicht zorgt ervoor 
dat je steeds de meest efficiënte oplossingen 
aanbrengt. Je handelt steeds proactief. 

• Je beschikt over een helikopterview maar hebt ook 
oog voor details. In drukke momenten behoud je het 
overzicht en weet je te prioritiseren. 

• Als ervaren manager weet je medewerkers richting te 
geven en te motiveren. Je haalt het beste uit jouw 
teamleden en helpt ze verder te ontwikkelen. 

• Je bent servicegericht en hebt de gave om duidelijk 
en helder te communiceren met de eindgebruikers.  

• Je spreekt en schrijft Nederlands en Engels. Kennis 
van Frans is een plus. 

• Bereid zijn om te reizen in functie van de projecten. 

 

  

 LET’S MEET 

Stuur je C.V. en motivatiebrief naar 
marie.vandewalle@polletgroup.com.  
 

Meer info? Neem een kijkje op: 

www.polletgroup.com 
www.polletwatergroup.com 
www.polletpoolgroup.com 
www.polletmedicalgroup.com  

 

mailto:pieter.spillebeen@polletgroup.com
http://www.polletgroup.com/
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