CLOUD ENGINEER
40 UUR | UTRECHT
Cloud Regisseur | (API) Developer

Ben jij op zoek naar een gave functie als Cloud Engineer? Kom dan langs voor een kennismaking bij LetmedoIT!
Als Cloud Engineer werk je aan het beheren, implementeren en verbeteren van de ICT-infrastructuur van onze
klanten. In de functie van Cloud Engineer ga je zowel onze klantorganisaties alsmede haar medewerkers
ondersteunen.
Alleen al door het inzetten van moderne ICT-oplossingen moet onze inzet zich voor onze klanten terugverdienen.
Onze diensten vormen de solide bouwstenen op basis waarvan onze klanten kunnen excelleren. Omdat we
continu voorop willen blijven lopen, zoeken we een Cloud Engineer die de laatste ICT-ontwikkelingen begrijpt en
snapt dat stilstaan geen optie is.

WAT JE GAAT DOEN
Tot je kerntaken en verantwoordelijkheden behoren:







Het implementeren en adviseren met betrekking tot de nieuwste (Cloud) technologieën;
Beheren, configureren en ondersteunen van klantomgevingen;
Deelnemen aan het uitvoeren van infrastructurele (klant-)projecten en het opstellen van
beheerdocumentatie;
Uitvoeren van het dagelijks (proactief) beheer;
Het inrichten, ontwikkelen en integreren van beheertools;
Het fungeren als 2e- en 3e lijns bij problemen van klanten en medewerkers die van technische aard zijn.

HOE JE DIT GAAT DOEN
Als Cloud Engineer werk je in één van onze Cloud Regisseur Teams. Samen met collega’s -en ondersteund door
talentvolle junioren- werk je scrum-based aan verschillende user stories. Je doel: het creëren van klantwaarde
middels hoogwaardige en moderne oplossingen.
Binnen LetmedoIT stimuleren collega´s elkaar om continu in de leermodus te staan. Wij leren van elkaar door
middel van opleiding en training. In Failure & Learning sessies leren wij van onze fouten en proberen we onszelf
continu te verbeteren. Ook leren collega’s van elkaar in onze maandelijkse leer- en chill avonden.

ERVARING EN SKILLS DIE JE NODIG HEBT
Dit ben jij:













Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau;
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als Windows Engineer;
Je beschikt over kennis van en ervaring met de nieuwste Cloud-technologieën;
Je hebt ervaring met het beheren van complexe (Cloud-)infrastructuren;
Je hebt ervaring met (het ontwikkelen van) API’s;
Je hebt (in meer of mindere mate) kennis van Linux, Windows Server 2008, 2012, Virtualisatie,
Powershell, VMWare, Hyper-V en Apache;
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en geschrift;
Je bent analytisch en communicatief sterk. Daarnaast neem je initiatief, ben je creatief, integer en heb je
respect voor andere mensen;
Je bent in staat om in teamverband én zelfstandig werken;
Je neemt verantwoordelijkheid en bent in staat om pragmatisch te werk te gaan;
Je bent stressbestendig;
Je bent resultaatgericht en een zelfstarter.

WAT WIJ BIEDEN






Boeiend en uitdagend werk in een informele en tevens vooruitstrevende werkomgeving waarbinnen
collegialiteit en samenwerking de sfeer bepalen;
Wij waarderen het nemen van verantwoordelijkheid voor en door het team;
Binnen LetmedoIT wordt persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd en innovatie gewaardeerd. In andere
vacatures zie je vergelijkbare uitspraken. Wij ondersteunen dit echter met concrete acties:

Je krijgt de kans om aan de meest uitdagende projecten bij de klanten van LetmedoIT te
werken;

Je krijgt een trainingsbudget dat ook daadwerkelijk op moet zijn aan het einde van het jaar;

Je leert van collega’s;

Je daagt jezelf uit je te verbeteren gedurende de dagelijkse standups en tweewekelijkse
retrospectives.
Salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden:

Met heerlijke lunch, verzorgd door Bar Beton én niet onbelangrijk: goede koffie!

En uitjes en gezellige borrels.

WAAR JE GAAT WERKEN
Ons kantoor is gelegen in gebouw ‘de Pyth’ en ligt net buiten het centrum van Utrecht naast Knooppunt
Rijnsweerd.
Adres
LetmedoIT
Pythagoraslaan 101
5394 BB Utrecht
Check Google Maps voor onze locatie op de kaart.

REAGEREN
Werk met ons samen door succesvol onze sollicitatieprocedure te doorlopen. Geïnteresseerd of vragen? Neem
dan contact op met Eva Strengers (IT Recruiter) via eva@letmedoit.nl of bel 030-2985229. Reageren op deze
vacature kan tot 30 juli 2016.

