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House zoekt…… 
 
We hebben een boeiend vak. Nog nooit veranderde onze sector zo snel. Producten worden netwerken, business 
modellen staan onder druk, distributiekanalen vervellen. We hebben een uitdagend vak en als Belgische 
marktleider willen we klaar zijn voor de toekomst. Bij House of Music, Accessories & Appliances – die samen één 
groep vormen -  staat het creëren van toegevoegde waarde centraal. 60 gedreven collega’s maken dagelijks 
gebruik van netwerken, software tools, rapporteringen, ERP en PIM-pakketten. Om dit in goede banen te leiden 
zoeken we een:   
 

ICT manager 
 

Je bent mee verantwoordelijk voor de tevredenheid klanten. Zowel intern als extern. Je denkt 
strategisch mee in het verder ontwikkelen van een vooruitstrevende IT-benadering en hoe dit past 
binnen de algemene strategie.  
Je zorgt ervoor dat het interne netwerk voor 60 medewerkers vlot draait, zowel op vlak van software 
als hardware.  Je beheert de ICT-devices en bent verantwoordelijk voor de aankoop en beveiliging 
ervan. Daarnaast ben je beheerder van het ERP-pakket & PIM-systeem, kijk je waar aanpassingen zich 
opdringen en zorg je voor een vlekkeloze sync tussen interne systemen en externe partners. Hiervoor 
werk je in overleg met verschillende departementen binnen onze organisatie zoals product 
management, purchase en (internal) sales, zodat een antwoord kan geboden worden op alle (interne) 
noden ten dienste van de klant. Tot slot onderhandel je mee de dossiers van ICT-providers en 
nutsbedrijven, en bereid deze grondig voor. Je rapporteert aan de managing partner.  
 
Wat is je ideale achtergrond:  

◊ Je ‘kickt’ op een vlekkeloos IT platform.  
◊ Je genoot een ICT opleiding op Bachelor niveau of hoger.  
◊ Je hebt minstens 6 jaar ervaring in de werking van een netwerk en kan aanpassingen 

doorvoeren waar nodig.  
◊ Je kent de wereld van Microsoft Office 365, VMware, scanning en ERP pakketten (LISA). 
◊ Je hebt ervaring in de leiding nemen van rapportering en de centralisatie ervan. 
◊ Je hebt geen schrik van deadlines en bent bereid de nodige flexibiliteit daarvoor in te voeren.  
◊ Je bent een uitgesproken teamplayer die een draagvlak creëert binnen de organisatie.  
◊ Je bent ondernemend en hebt een hands-on mentaliteit. 

 
Wat is ons DNA? 
 
Een bedrijf met een jonge geest en een licht guerrillagehalte. Doordrongen van een klantgerichtheid 
die erg ver gaat. House of Music, Accessories en Appliances is een groep van 60 mensen in België, 
Nederland en Frankrijk.  
Centraal staan 5 waarden: integriteit, professionaliteit, creativiteit, duurzaamheid en familie. 
Authentieke  personen voelen zich hier zeker thuis. Jezelf zijn binnen een onderneming die dit ook 
toelaat. Samen bouwen.  

 
Je mag rekenen op een bevredigend en op maat gemaakt remuneratie-pakket, en vooral een 
omgeving waar vriendschap , plezier, vrijheid, en werklust centraal staan. Zin om je eigen identiteit 
uit te bouwen? Stuur dan als de bliksem je gegevens door naar michael.binge@houseofmusic.be. 
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