
DAVO Communications: Your partner in data & voice solutions 

Als gecertificeerd advanced solution provider van Unify biedt Davo Communications 

kwalitatieve telecomproducten en diensten aan. 

Davo Communications verkoopt, installeert en beheert telefooncentrales. Niet zo maar 

eender welke telefooncentrales, enkel dé Unify telefooncentrales. 

Wij gaan nog verder. Ons team bestaat uit een allegaartje aan specialisten op vlak van VoIP, 

callcenteroplossingen, WIFI-oplossingen, alarmservers, unified communications, mobility,... 

Alles om onze klant, een totaal oplossing aan te bieden. 

Ter ondersteuning van onze groei zoekt Davo Communications voor onmiddellijke 

indiensttreding een: 

Vacature 

Expert Data & Voice (m/v) 

 

Jouw functie:  

 In deze boeiende, technische functie, ben je verantwoordelijk voor het installeren 

van Unify telefooncentrales. 

 Deze activiteit wordt verder aangevuld met het opzetten van kleine en middelgrote 

datanetwerken wat deze functie variërend maakt. 

 Af en toe dien je als ondersteuning op onze helpdesk. 

 Bij een installatie sta je de klant met raad en daad bij. Dit kan onder de vorm van een 

usertraining en/of geef je met jouw ervaring tips hoe de klant zijn telefoniesysteem 

ten volle tot zijn recht kan laten komen. 

 LAN, WAN en/of WLAN netwerk ontwerpen, opbouwen, configureren. 

 Je gaat de baan op voor het uitvoeren WiFi Site Surveys uit. Als expert maak je een 

overzichtelijk en duidelijk rapporteringsrapport voor de klant  

 Je rapporteert aan de technical teamcoach.  

  

Jouw kwaliteiten:  

 Je spreekt vloeiend Nederlands, Frans en Engels is een pluspunt; 

 Je hebt reeds 5 jaar ervaring in de branche; 

 Je bent een teamplayer met een positieve ingesteldheid, doorzettingsvermogen en 

verantwoordelijkheidszin; 



 Gedrevenheid, sociale vaardigheden, loyaliteit, opvolging en een positieve instelling 

typeren jou; 

 Je beschikt over een goeie basiskennis omtrent VoIP telefooncentrales en 

datanetwerken. Termen zoals PABX, VOIP, ADSL, PSTN, TCP/IP, WLAN en WIFI zijn jou 

helemaal niet vreemd; 

 Configuratie van routers en WiFi is voor jou kinderspel; 

 Je bezit een bachelor diploma ICT of gelijkwaardig door ervaring. 

  

Wij bieden:  

 Je komt terecht in een sterke groep, waar je je kunt uitleven in een autonome functie 

met grote verantwoordelijkheden;  

 Je actieterrein is gevarieerd, en je functieterrein is uitgebreid en interessant;  

 Je evolueert in een stimulerende werkomgeving, gekenmerkt door een dynamische 

en collegiale werksfeer met een gezonde winnaarsmentaliteit; 

 Je krijgt een aantrekkelijk salaris in overeenstemming met je kennis en ervaring; een 

firmawagen, laptop, gsm en maaltijdvergoeding is voorzien.  

  

Interesse?  

Stuur dan meteen je cv en motivatiebrief met referentie “Expert Data & Voice” naar 

suzan@davocom.be. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met Suzan op het nummer 

09 216 60 98. Wij garanderen een discrete behandeling van jouw kandidatuur. 

 

 

 

mailto:suzan@davocom.be

