DevOps Engineer
Voor de afdeling ICT Operations, locatie Emmen, Scophius recruitment op zoek naar een
enthousiaste en gedreven
DevOps Engineer (1,0 FTE)
Over ons:
Deze klant ontwikkelt continu nieuwe en flexibele oplossingen om leerlingen, studenten, leraren,
scholen en onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het leerproces. Veel scholen en
onderwijsinstellingen spelen in op de veranderingen in onze dynamische samenleving. Ze zijn daarbij
graag gesprekspartner en verlenen diensten om dat mogelijk te maken in alle verschillende
omstandigheden.
Mijn klant is bijna 80 jaar actief in de onderwijsmarkt. In Nederland en België zijn ze inmiddels
uitgegroeid tot de grootste leverancier van leermiddelen en bijbehorende diensten. Jaarlijks leveren
ze meer dan 13 miljoen studieboeken, 4 miljoen digitale licenties en verschillende studiematerialen
aan leerlingen en studenten van het voorgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en aan de zakelijk markt.
Binnen hun vestigingen in Kampen, Emmen en Amsterdam werken ruim 400 betrokken
medewerkers. In het hoogseizoen wordt dit aantal uitgebreid met circa 3.500 uitzendkrachten die
ervoor zorgen dat meer dan 1,3 miljoen leerlingen en studenten hun leermiddelen op tijd en in
goede orde ontvangen en kunnen gebruiken.
Jouw rol binnen dit TOP bedrijf:
De DevOps engineer brengt specialistische kennis en kunde in bij het implementeren en
onderhouden van het Microsoft en Linux platform. De DevOps engineer is verantwoordelijk voor het
dagelijkse beheer van dit platform en werkt nauw samen met de andere collega’s van het
Development team en IT Operations. Als onderdeel van het DevOps team draagt de engineer bij aan
het continue verbeteren van de (ontwikkel) processen en is sparring partner voor de developers,
testers en architecten met betrekking tot het beheertechnisch goed inrichten van omgevingen. De
DevOps engineer ontvangt leiding van de manager ICT Operations. De hoofdlocatie is Emmen,
waarbij ook de locatie in Kampen frequent bezocht dient te worden.
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Is verantwoordelijk voor het beheer en monitoring van het Microsoft en Linux platform
(zowel on premise als in de Cloud) waarop de eigen gemaakte applicaties worden gehost.
Heeft basis kennis van het beheer en onderhoud van databases
Draagt medeverantwoordelijkheid voor de operationele beschikbaarheid van dit platform.
Draagt zorg voor een correcte documentatie van de aanwezige IT omgeving.
Voert of begeleidt gestandaardiseerde opleveringen uit volgens het OTAP principe.
Adviseert (proactief) over security, performance, deployment etc.

•
•

Is op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het vakgebied
Heeft kennis van scripting talen om de meest voorkomende werkzaamheden te
automatiseren.

Zij zoeken een kandidaat met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO denk- en werkniveau waar jij je diepgaande kennis en ervaring als engineer maximaal
kunt bewijzen.
Kennis van en ervaring met systeemontwikkeling.
Kennis van de afdelingen, procedures en de verschillende producten en tevens inzicht in de
processen binnen de organisatie.
Een zelfstandige, proactieve houding en resultaat-kwaliteit gerichte instelling.
Kennis van de SCRUM methodiek
Gewend zijn om, samen met een scrumteam, bij te dragen aan het continu verbeteren van
het development, test en deployment proces.
Security en performance zijn standaard onderdeel van je mindset bij het uitvoeren van je
werkzaamheden
Kennis van monitoring en rapportage tooling
Kennis van Docker is een pré
Bij voorkeur Citrix en/of Microsoft gecertificeerd

Wat heeft mijn klant te bieden?
Ze vinden goede en tevreden medewerkers erg belangrijk. Daarom hebben wij prima
arbeidsvoorwaarden:
•
•
•
•

Een uitdagende functie (40 uur) met zicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Een salaris conform schaal 6 van CAO van VDE (minimaal 3129,11 bruto per maand en
maximaal € 4610,61 bruto per maand).
Goede en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO en het handboek
personeel.
Onbeperkt toegang tot online studiemogelijkheden

Meer weten? Neem contact op met Remko Boel via mail – remko@scophiusrecruitment.nl of bel
0642082263.

