Stater Belgium nv te 1000 Brussel, Kanselarijstraat 17A zoekt voor het ICT-departement
enthousiaste en dynamische medewerkers (M/V).
Wij zijn een belangrijke dienstverlener voor de kredietmarkt zowel voor hypotheken als
consumentenkredieten en ondersteunen internationaal meer dan 50 hypothecaire
geldverstrekkers bij de behandeling en securitisatie van hun hypotheekportefeuille. Wij zijn
uitgegroeid tot een bedrijf met ongeveer 1000 enthousiaste medewerkers in Europa: in België
zijn wij momenteel met 200 medewerkers, maar groeien sterk door in 2019. Operational
excellence is de kerncompetentie van Stater. Wij bieden een brede selectie van producten en
services die wij op maat maken naar de eisen van de klant. Door haar unieke marktpositie is
Stater ook koploper als verstrekker van kennisgerelateerde producten in de hypotheekmarkt
en die van consumentenkredieten.

1 Senior SQL Server Database Administrator
Je komt terecht in het Production Support team. Onze 3 eigen ontwikkelde core applicaties
met daarrond verschillende satelliet applicaties (van derden) draaien op verschillende SQL
systemen. Hierbij is het dus noodzakelijk om de taal SQL zeer goed te beheersen. We
hebben meer dan 30 databases, in de productieomgeving alleen al voor de core applicaties.
Dit alles rekening houdend met de meest accurate security en privacy wetgeving. In jouw
functie doe je de volgende dingen:










Je zet databases op, installeert de serversoftware en voert configuraties uit.
Je staat in voor end-to-end technische support en probleemoplossing.
Je stelt de onderhoudstaken op en voert ze ook uit.
Je bent verantwoordelijk voor het database design en DB availability.
Monitoring en optimizeren van DB-performance en beschikbaarheid behoort tot jouw
verantwoordelijkheden.
Je beheert database security en integrity en stelt de DB disaster recovery procedures
op.
Je ontwerpt en implementeert de nodige maatregelen om security en privacy van de
data(base) te garanderen en dit in nauwe samenwerking met de Infrastructuur en
Operations afdeling.
Je stelt procedures op voor de installatie, monitoring, onderhoud, ontwerp en
encryptie van database op.
Je verstaat beide landstalen (NL en FR) en spreekt en schrijft minimaal één van
beide vlot.

Wij bieden:
Wij bieden je een leuke en afwisselende voltijdse functie, waarin je al je talenten kwijt
kunt en er ruimte is voor initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. Wij willen verder
bouwen aan ons kwaliteitsniveau. Er heerst bij ons een collegiale en informele sfeer
en een goede work-life balance. Bovendien bieden wij een marktconforme
bezoldiging, extra legale voordelen, ruime opleidingsmogelijkheden en interessante
projecten.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met onze afdeling HRM via e-mail naar hrm@stater.be

18/4/2019

Please note we do not accept speculative enquiries from recruitment agencies as we have a
Preferred Supplier List (PSL) in place.
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