DevOps Engineer (Berchem)
Voor onze klant, een sterk groeiende internationale specialist op het vlak van fleetmanagement software zijn we
op zoek naar een DevOps Engineerr

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•
•

Je krijgt alle kansen om je carrière verder uit te bouwen bij de onbetwiste marktleider in zijn vakgebied.
Je werkt samen met fijne collega’s en dit binnen een open en vlakke structuur waar teamspirit en respect
voor éénieder voorop staat.
Je kan rekenen op een aantrekkelijk verloningspakket verder aangevuld met ondermeer een
bedrijfswagen en 32 dagen vakantie.

Wat ga je concreet doen ?
•
•
•
•

Na een intensieve inwerkperiode en grondige begeleiding, raak je snel vertrouwd met onze software,
onze verschillende omgevingen en onze deployment tools.
Je wordt mede verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbreiden van onze CI/CD (Continuous
Integration / Continuous Deployment) omgevingen.
Samen met je collega’s sta je in voor de goede werking van onze private cloud SaaS omgeving en
bijhorende Azure/AWS Cloud services.
Je werkt ook mee aan het steeds verder optimaliseren van onze IT processen.

Wie zoeken we ?
Je hebt relevante werkervaring in een gelijkaardige functie. Om te slagen in je job beschik je over de
volgende eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een basiskennis source control (GIT) en Windows Server in een professionele
omgeving. Ervaring met SaaS omgevingen is een plus.
Je hebt affiniteit met applicaties en software in alle vormen en het beheer hiervan op server en bij de
gebruiker.
Ook beschik je over ten minste een basis kennis SQL, ervaring met basis DBA functies strekt tot de
aanbeveling net zoals kennis van scripting talen zoals Powershell en Python.
Ervaring met AWS/Azure is eveneens een pluspunt.
Je bent een doorzetter en bent aangenaam in de omgang.
Daarnaast kan je resultaatgericht planmatig werken en functioneer je zowel individueel als in
teamverband.
Je hebt zin voor initiatief en denkt creatief en oplossingsgericht.
Tenslotte spreek je vlot Nederlands en Engels en heb je een basiskennis Frans.

.

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye – zaakvoerder bij
Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

